
Շօօջ1շ 
7հւտ ւտ ա Ճւ%ւէշւ1 օօբ^ օք ա Եօօհ էհսէ պ/ատ բրօտօր^օժ քօր ^օոօահօոտ օո հԵրա^ տհօԲօտ Եօքօրօ ւէ ^ստ օաօքսէկր տօաաօժ Նյ Օօօ§1օ ատ բաէ օք ա բրօյօօէ 
էօ ոահօ էհօ ^օրևԲտ Եօօհտ ժ^տ^ՕVօաԵ1օ օոհոօ. 
1է հստ տսոհ^օժ 1օո§ օոօս^հ քօր էհօ օօբ^ոջհէ էօ օճբհօ աւժ էհօ Եօօհ էօ օոէօր էհօ բսԵեօ ժօաաո. ճ բսԵեօ ժօաաո Եօօհ ւտ օոօ էհսէ ^ստ ոօVօր տսԵյօօէ 
էօ օօբ^ո^հէ օր ^հօտօ \շ%ա1 օօբ^ոջհէ էօրա հստ օճբհօժ. \\հւօէհօր ա Եօօհ ւտ ա էհօ բսԵեօ ժօաաո ապ օօսոէր^ էօ օօսոէր^. ԲսԵեօ ժօաաո Եօօետ 
աօ օսր %ԱէՇՊ/Այտ էօ էհօ բստէ, րօբրօտօոէաջ ա ^օսհհ օք հւտէօր^, օսեսրօ աւժ Խւօա1օժ§օ ԺտԲտ օեօո ԺՄեօսե էօ ժ^տ^ՕVօր. 
Յ^աէտ, ոօէսեօոտ աւժ օէհօր աաջեահՁ. բրօտօոէ ա էհօ օո§աս1 Vօ1սաօ ահ սբբօա ա էհւտ եէօ - ա րօաաժօր օք էհւտ Եօօհ5տ 1օո§ յօսրոօ^ քրօա էհօ 
բսԵետհօր էօ ա հԵրայր աւժ եոսե^ էօ ^օս. 

Ստջ§օ §աճօեոօտ 

Օօօ§1օ ւտ բրօսժ էօ բաէոօր աէհ հԵրաւօտ էօ ժւ^ւհշօ բսԵեօ ժօաաո րրաէօրա1տ աւժ ասհօ էհօա ^ւժօէ^ սօօօտտւԵէօ. ԲսԵեօ ժօաաո Եօօետ Եօ1օո§ էօ էհօ 
բսԵեօ աւժ ^օ աօ աօրօէ^ էհօե օստէօժաոտ. Ի^օրէհօէօտտ, էհւտ ^օրե ւտ օճբօոտր^օ, տօ ւո օրժօր էօ հօօբ բրօV^ժ^ո§ էհւտ րօտօսրօօ, ^օ հա^օ էսհօո տէօբտ էօ 
բրօVՕՈէ սԵստօ Ե^ օօաաօրօա1 բաեօտ, աօեւժաջ բ1սօա§ էօօհուօսէ րօտէոօեօոտ օո սսէօոտէօժ զսօր^ւո§. 
\\^օ սէտօ ատՃ էհսէ ^օս։ 

+ 1\4ռԽ ոօո–շօարո6րշա1 ստշ օքէԽ քւԽտ Պ/շ ժօտւ^ոօժ Օօօ§1օ Տօօե Տօաօհ քօր ստօ Ե^ աժհսժսս1տ, աւժ ^օ րօզսօտէ էհսէ ^օս ստօ էհօտօ եէօտ քօր 
բօրտօոսէ, ոօո–օօաաօրօա1 բսրբօտօտ. 

+ Աշքրաո քրօա ԱսէօաԱէօժ զսօյատ Բօ ոօէ տօոժ աւէօւրաէօժ զսօոօտ օք աւ^ տօրէ էօ Օօօ§1օ5տ տ^տէօա։ 1ք ^օս աօ օօոժսօճո§ րօտօաօհ օո ասօհաօ 
էրաւտ1սէաո, օբեօսէ օհաաէօր րօօօջաեօո օր օէհօր աօստ ^հօրօ սօօօտտ էօ ա 1ա§օ աոօսոէ օք էօճէ ւտ հօէբքսԼ բէօստօ օօոէսօէ ստ. \\^օ օոօօսա^օ էհօ 
ստօ օք բսԵեօ ժօաաո ոտէօրաէտ քօր էհօտօ բսրբօտօտ աւժ ապ Եօ սԵ1օ էօ հօէբ. 

+ Աաոէաո ԱէէոհսՈօո 7հօ Օօօ§1օ “^սէօրաահ” ^օս տօօ օո օսօհ եէօ ւտ օտտօոէաէ քօր աքօրրոա^ բօօբէօ սԵօսէ էհւտ բրօյօօէ աւժ հօ1բա§ էհօա հոժ 
սժժւհօոսէ ասէօոսէտ էհրօսջհ Օօօ§1օ Բօօհ Տօաօհ. Բէօստօ ժօ ոօէ րօաօVՕ ւէ. 

+ 1Հ66բ Ա Խյ<21 ^հս^օր ^օսր ստօ, րօաօրոԵօր էհսէ ^օս աօ րօտբօոտւԵէօ քօր օոտսոո§ էհսէ ^հսէ ^օս աօ ժօւո§ ւտ 1օ§ս1. Բօ ոօէ ստտսաօ էհսէ յստէ 
Եօօսստօ ^օ ԵօհօVՕ ա Եօօհ ւտ ւո էհօ բսԵեօ ժօաաո քօր ստօրտ ա էհօ Սաէօժ Տէսէօտ, էհսէ էհօ ^օրհ ւտ սէտօ ա էհօ բսԵեօ ժօաաո քօր ստօրտ ա օէհօր 
օօսոէոօտ. ^հօէհօր ա Եօօհ ւտ տհհ ա օօբ^ոջհէ Vա^օտ քրօա օօսոէր^ էօ օօսոէր^, սոժ ^օ շաոՂ օքքօր ջսւժսոօօ օո ^հօէհօր սո^ տբօօւհօ ստօ օք 
սո^ տբօօւհօ Եօօհ ւտ սհօ^օժ. Բէօստօ ժօ ոօէ ստտսաօ էհսէ ա Եօօհ5տ սբբօաաւօօ ւո Օօօ^էօ Տօօհ Տօաօհ աօաւտ ւէ օսո Եօ ստօժ ա սո^ ասոոօր 
սո^ահօրօ ւո էհօ աօր1ժ. Շօբ^ո^հէ ւոքոոջօաօոէ հսԵւհէ^ օսո Եօ զսւէօ տօVօրօ. 

ՃԵօսէ Օօօ§1օ 6օօե Տօտրօհ 

Օօօ§1օ5տ աւտտւօո ւտ էօ օր§սաշօ էհօ ^օրէժ^ աքօրոաէաո սոժ էօ ասհօ ւէ սո^օրտսհ^ սօօօտտւԵէօ սոժ ստօքսե Օօօ§1օ Տօօհ Տօաօհ հօէբտ րօսժօրտ 
ժ^տ^ՕVօր էհօ ^օր1ժ5տ Եօօհտ ^հւէօ հօէբւո^ աւէհօրտ սոժ բսԵհտհօրտ րօահ ոօ^ սսժւօոօօտ. Vօս օսո տօաօհ էհրօս^հ էհօ քսհ էօճէ օք էհւտ Եօօհ օո էհօ ^օԵ 
սցհէէթ։//հօօճտ.ցօօց16.օօա/ 
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ՄԱՍՆ Ա 

ճրատրոօՒյ րճաօւ* 
Ոստ րօԽատ ւտ էօօ քրՅ§Ա6 էօր տոյր քսէսրտ րտթՅւր. 
Բ1տյտ€ հօոժ16 ^ւէհ ջրտՅէ 03ր6. 
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ՀՐԱՏԱՐԱԿՋ ԱԿԱՆ ԸնԿԵՐՈԻԹԵԱն 
ԿՈՂՄԻՑ։ 

Ա. Մ. Գարագաշեանի «–Զննական պատմհւթիւն Հայոց» աշ– 
խատասիրութեան առաջին մասը (նախնական ժամանակ) Կոս– 
տանդնուպոլսում՝ տպազրուեցաւ / 880-ին ևւ մեծ հետաքրքրու– 
թեաժբ ընդունուեցաւ բանասերներից։ Սյնուհետեւ 15 տարի ան¬ 
ցա ւ, բայց սորա շարունակութիւնը լղյս շտեսաւ, հեղինակից ան¬ 
կախ զանազան պատճ՛առներով։ 

Հրատարակչական Ընկերութիւնս, կամենալով նպաստել ազ¬ 
գային պատմութեան ուսումնասիրութեան գործին՝ դիմեց յարգելի 
հեղինակին եւ առաջարկեց իւր ծյառպյութիւնը՝ լոյս ընծպյելու IԿո¬ 
րա Պատմհւթեան յա չորդ մասերն եւս։ Հեղինակը համաձպյնեցաւ 
Ընկերութեանս առաջարկութեանը, եւ ահա լղյս է տեսնում՝ նորա 
–Զննական Պատմութիւնն ամբողջապես։ 

Ինչպես ընթերցողը կտեսնէ՝ այս պատմհւթիւնը հասցրած է 
մինչեւ հինգերորդ դարի վերջը եւ կանգ է առնում այնտեղ, որ¬ 
տեղ եւ Ղյազար Պարպեցին։ Պատմական այս նիւթը բաժանուած 
է չորս մասերի.—Ա. մասը պարունակում է Հպյոց նախնական 
ժամանակը (մինչեւ պատմական ժամանակի սկիզբը)– Բ. մասը պա¬ 
րունակում ե Արշակունիների պատմութիւնը հեթանոսոլթեան ժա¬ 
մանակ. Գ֊ մաս մ Արշակունիների պատմութիւնը քրիստոնէութեան 
ժամանակ, մինչեւ նոցա բարձումը, եւ Գ. մասը՝ Ե. դարի 
գրական շարժումը եւ Կրօնական ՝ պատերազմները։ 

Հրատարակչական Ընկերութիւնս, ի նկատի ունենալով, որ 
Կ. Պոլսում տպագրուած Ա. մասը շատերին մատչելի չէ, միեւ– 
3Կղյն ժամանակ ցանկալով, որ իւր հրատարակութիւնն ամբող¬ 
ջական լինի՝ հարկ համարեց պյս Ա. մասը երկրորդ անգամ 
տպագրել, հեղինակի համաձայնաթեամբ։ 
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8աբզելով մեծապատիւ հեղինակի ցանվութիւնը՝1 Ընկերու– 
թիւնս ոչ մի փոփոխութիւն շարաւ բնագրի մէչ, ոչ լեզուի ել 
ոչ բովան դա կութեան կողմից, թողնելով քննաղատութեան՝ որո¬ 
շել գրուածքի արժանատրութիւններն ու թերութիւններր։ 

Ընկերութիւնս իւր կողմից ջանք չխնպյեց, որ այս լուրջ ել 
ստուար աշխատասիրութեան տպազրոլթիւնը ըստ կարելւղխ 
խնամքով կատարուի ել զերծ լինի տպագրական թերութիւններից: 
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Նո/» Հայոց պատմուՔիւն մը գրելու ձհոն արկ ՍԱ)յ ւ|ք||ք^ արղարել ղժոսսրին եւ 
փափուկ, երկար աշխատուՔեան ել զգուշաւոր քննուՔեան կարօտ։ Հայոց պատմուՔիւն 
մը ցրել Սերելս ղիւրին էր մեզ, հւ ոչ այնչափ աշխատուՔ հան եւ զգուշուՔհան կա- 
րօտճ հՍԷ բա լական համարէաք, երկայն կամ Խմառօտ, քաղել կարդալ՝ ո/ւ կայ 
ի կարծեցնող աղբիլրս պատմուՔեան մերոյ, որպէս արարին բազումք մինչել ցարդ» 

հեղինակ օրինակել է այս մանւսւանգ քան պատմուՔիւն դրեք 
Այշւշ^ մը պատմուՔիւնր գրելու համար ընտրաՔիւն եւ կարգ պիաոյ են, այսինքն՝ 

պատմագիրն պարտի բան աղբի լիներն ընտրել, ծւ զդէպս եւ ղգործս յիշեալո ի նոսա ի մ էջ 
բերել այնպիսի կարգաւ, գ/ւ րնՍերցողն տեսցէ նախ՝ /» սկզբանէ մինչել ցփսխճան, պատ¬ 
մական երեւոյՍներուն պատճառներն եւ կապակցուՔիւնը. երկրորդ՝ տեսցէ մանաւանղ 
ամէն աոիՍ, որ գործել տուած է ազգին, /ւ ներքոյ եւ արտաքոյ, խորհրղիւ ել կամ ազգ- 

մամը իմն, այսինքն դիտմամբ ել կամ յանգէտս• տեսցէ, երրորդ՝ ամէն արդիւնք Որ 

հարկաւ ել ի բնէ յաոաջ պիտի գար եւ եկած է այն դործողուՔիւններէն իբր եւ ի պատճա– 
ռաց* Ա յսպէս ազգը կը ց ուրուի է (են դան ի բարոյապէս եւ քաղաքականապէս միանգւսմայն 
Ել ոչ նիւՔապէս միայն, իբրել անշարժ դիակ կամ իբր ել լոկ պատկեր անմասն ի կե¬ 
նաց եւ ի շարժ մ անէ։ 

Արովհետեւ ազգ կամ ժողովուրդ մը, Սէեւ ինքնիշխան, ցորչափ կենդանի ել 
գործող է՝ չկարէ լինել այն աստիճան զատուցեալ եւ առանձին, մինչել բոլորովին դուրս 
մնալ որեւիցէ արտաքին ազգեցուՔենէ, այլ միշտ ուրիշ գոնէ զօրաւոր ազդեր՝;, ինչպէս 
նաեւ իւր աշխարհագրական որպիսուՔենէն աւեփ կամ նայադ ազդում ընդունելու յար– 
մար է՝ հարկ է պատմ ուՔիւնր, Սէել մասնաւոր եւ ազգային՝ յաոաջ տանել նկատելով 
ժամանակին ընդհանուր եւ մանաւանգ տիրող պատմ ուՔիւնր♦ չէ պարտ մոռանալնաեւ 
երկրին եւ դրացի երկիրներուն աշխարհագրական փոփոխումն, որ զհետ գայ ներքին եւ 
արտաքին քաղաքական փոփոխմանց% 

քՆսնխ եւ խորհրդով, ոչ Սէ լոկ նիւՔապէս պատմուՔիւն գրողն, այսինքն այն, ոՐ 
ընդօրինակող չէ, այլ ճշմարիտ պատմագիր՝ մեծ եւ կարեւոր ել շատ անգամ դարերով 
մնայուն վճիռներու ձեռնագիր կը դնէ՝ ամեն անգամ որ գէպք մը կը հաստատէ եւ կամ 
գործի մը բարոյական յատկուՔիւնը կԿրոշէ։ ՄիՍԷ պարտիք առնել զայս առանց կան- 

խաւ դիտնականապէս համո զոլելու, Ք է իրաւացի է վճիռը է Աս/ա պատմագրի մը առաջին 
եւ դլխաւոր պարտուց մին պարտի լինել աղբերն, յորմէ առնու՝ վաւերականուՔիւնը, եւ հեղի¬ 
նակին, որում ձայնակից լինի՝ ոգին եւ լոյսն անաչառապէս ճանչնալ։ ՝$ննադատաՔ իւնր 
պատմագրին մի միայն միջոցն է ա լանդո ւՔե անց խառնիխուռն կուտակուՔեան մէջէն ճա¬ 
նապարհ թանալ դէպ ի ճշմարտուՔիւնն, որ է կէտ նպատակի պատմագրին։ Ոք» միանդամ 
քննաղատելու արտօնաՔիւնը կը զլանայ պատմագրին եւ կամ կը դժդմնի զարտօնուՔիւնն 
ղայն ի կիր արկեալ տեսանեչով՝ ցուցանէ Ք է կամ ոչ հաւատայ, Սէ գոյ ստուՔիւն յաշա 
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խարհի, ել կամ, որ ամղի ճիշդն է% ոչ խտրէ ի մէջ ճշմարտուՔեան էլ ստուՔեան* 
Սակայն ուղիղ բանն եւ փորձ շատ տարրեր կը վկայծնւ Ընգհանրապէս պատմուեեանց, 
մանաւանդ հին պատմուեեանց մէջ յանձնական, յաղգային ծւ ի կրոնական նախապաշար֊ 
մանց ել կրից ծադեալ կամաւոր կամ ակամայ այրսյաՔիւննծր եւ ի հայրենասիրական, 
նա մանաւանդ ի փառասիրական եիլր ղդացմանց եերսդրեպ խարդախուեիմւներ սպրղեսւլ 
կը դտնոլին• Ա/ս եւ սոցին նման ապականեպ տարրնծրէ պատմ ուՔիւնը մաքրելով տայու 
համար նմա իլր ճշմարիտ գինըճ պահանջի ի պատմագրէն ունել ճչ միայն ցիանական 
ընտրողուՔիւն, այլ ել րասսկան քաջուՔիլն ղղէմ ուներյ յարձակմանց% որ կարեն դալ 
ազգային սնապարծուՔիւնը փաղաքշող նախապաշարումներէ, ել չտալոյ Ստեղի ազգային 
անղէպ զգացումներ վիրաւորեէու երկչոտուեեանա Սուտին ճակատագիրն այս է, որ կանուխ 
կամ անագան, եէպէտ ոչ ամենեցուն՝ կիրե ել կորովի մտաց անշուշտ կը յայտնոլի, եւ 
ընդհանուր խայտառակուՔիւնն այնուհետեւ հարկ իմն է* 

Վնասակար, միանգամայն ծաղրևփ է նստել զզուեփ պարծենկոտուՔեստմր պատմու- 
եիւնը փծուն գովեստներով փայրտւն երեւեցոլցանեչ ջանաք Զիք ինչ որ այնպէս նոաատա֊ 
ցուցանէ գիլցազնական գործոց անգամ րոմտ յարգը% ինչպէս սին եւ պարծուկ վերադիրներ• 
Նրք պարտին խօսել ի պատմ ուՔեան, ոչ եէ ներբողն* \Լզդային սնապարծ ուՔիւնը շար֊ 
քորեողներուն մեծագոյն վնասակարուեիւնը սա է, որ կ՚ապականեն հասարակաց ուղիղ 
բանը եւ խոզ գործեն զժողովուրդն ձայնի քննադատուեեան ■ 

6ասացերց աստի կ՚իմացոլի, եէ մեր այս պատմուեեան յիւրաքանչիւր բաժանման 
պիտի գտնոլի համառօտ տեղեկուՔիմտ ինչ աշխարհագրական որպիսուեեան երկթին, հան• 
դերձ ժամանակակից, մանաւանդ տիրող պատմուՔեամբ* \կտդարեւ ամէն ժամանակակից 
ստոյգ պատմուեիմտ պարտի պատասխանեչ միշտ ճշդիւ երկուց այսոցիկ—երկրին աշխար֊ 
հագրական որպիսուՔեան, ել արտաքին տիրող պատմուՔեան պարագաներուն » Ա/ս կեր֊ 
պով, աշխարհացոյց տախտակ մը գծագրերւ պէս պատմական գծագրին ցանցը ուր- 
ոսսգրերսք կարեմք դիլրալ զետեղել զգէպս, ժամանակագրական կարգաւ իւրեանց• 

Գետ դնեյրյ զայսոսիկ սկզռունս, որոց պիտի ջանանք ըստ մարՔերտյ հասստարիմ 
դտանել՝ գաէւք պատմ ուՔեան* 
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ՄՈՒՏՔ 
/. Բաժանումն Հայոց պատմհւթեան։ 2. Աղքիւրք Հպյոց պատ- 

մհւթեան նախնական ժամանակի։ 3. Ազգային վէպք։ 4. 6ոյն 
պատմիչք ել Հրէից մատ հանք ։ 5. Բեւեռագիրք։ 

1. Պատշա՛ճ թուեցալ մեզ Հայոց պատմութիւնը երկու. դլխա– 
ւոր ժամանակ բաժանել♦ Ա. նախնական և Բ. պատմականէ նախ¬ 
նական անուանեմր զմիջոցնք որ է– է սկզբանե մինչև Տիգրան մեե 
Լարշակունխ)յ կամ մինչև 90 նախ բան զ՝$րիստոս։ Պատմական ա– 
նուանեմր գմիֆոցն ի Տիդրանայ և ալսր, կամ 20-էն նախ բան վ^ր* 
մինչև մեր ժամանակը։ $*այս վերջին միջոց պատմական կոչելոյ 
պատճառ, ըստ մեր սա է։ զի ի մեեէն Տիդրանայ և ալսր սկսանի 
պաամութիւն մեր լինել վալեր ական և գրեթե անընդհատ։ 

Ալս լա յանի ե մեր պատմութեան աղրիլրներեն։ 
Ձ. Հալոց պատմութեան նախնական ժամանակին համար վա¬ 

լեր ական աղբիլր չունինր ոչ ընդհանուր և ոչ մասնաւոր։ Ալս գա- 
րաւոր ժամանակին վերաբերեալ ինչ որ կալ իբրև ստոյդ րազուաՆ 
ե օտար պատմութեանց մեջ ուրեր ուրեր և իբրև ըստ պատահ¬ 
ման դտնուաՆ լի շատ ակութ ի ւններե և կամ պատմական ակնարկու– 
թիւններեէ Ննչպես ուրիշ ազգաց շատերուն ք նոլնպես մեր պատ– 
մութեան մեջ> որ չափ լառ. աջ կ՝երթանր դեպ ի սկիզքն ազդին* ալն– 
չափ 1լ անօսրանան և կ9 աղոտանան գեպր* Անհատներու պես նաև 
ազդեր շատ ֆիչ բան կտրեն լիշել իւրեանց տզալութեան ժամանա– 
կեն։ ք*ալց ալս արդիւնր ե ման ալանդ մարդկային ազդին ալն որ– 
րոցի գարերուն մեջ։ պակասութեան և անկատարութեան միջոցաց 
աւանդելոլ լետնոց զլի շատ ակս երևելի գորեոց և դիպաց։ 

3. Այս միջոցաց հնադոլնն եինք որպես լալտ ե։ բերանացի 
ալան դե ալ վեպֆ* Այսպիսի վեպեր կամ երդեր ունեին և Հայր ոչ 
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սա կաս է և ալն՝ բա սա կան հին ժամանակներ։ ՕրփԷոսբք նա ւէանա– 
սանդ Նսիոգոսբ և Հոմերոսդ* չեղեն պակաս և առ. մեզ։ թ ոսի 
ման ասանդ ք թե Հայող վիպասան բ ժառանգական տոհմ էինք եթե ոշ 
բոսրմբ իբր զՏրոսիգս՝ գոնե Տրոսպատոսրներոս պես երգեցիկ խոսմ- 
բեր։ Ւ1որենացին իբրև 13 դար առաջ կը վկայեք թե այսպիսի եր¬ 
գիչներ ի հնոսմն կ*երգէին երևելի արանց վալէրը և բարքը։ *քԼոր– 
մկ (զՏիգրանայ) ասեին ի հինսն մեր որբ բամբռամբն երգեին՝ լի¬ 
նել սմա և ի ցանկոսթիսնս մարմնոյն չափասոր» (\Աոր* Ա* 
Ոչ ի հինս միայն* այլ և առ նովին իսկ Ւ*որենացսով եին Նանօթ 
այսպիսի երգեր։ Ւ1որ են աղին յետ ի մեջ բերելս յ դԵրկներ երկինն՝ 
ասե• «&այս երգելով ոմանց բամբռամբ՝ լոսաբ իսկ ականջօբ մե– 
րովբէ Յետ որոյ և ընգ վիշապաց ասեին յերգն կռո սել նմա (Վա– 
հագնի՝\ և յաղթեր և կոտրի իմն նմանագոյնս զՀերակլեայ նահա¬ 
տակս սթե անցն նմա երգեին» (\Ըոր* Ա* ԼԱ*)ւ 8առաջ բան պխորէր– 
նացին Յոսզանգ կը վկայեք թե կը ոիրեին Հայբ զերդս վիպասանաց 
իսրեանց և միշտ ի բերան ունեին պնոսա» –ւՀԼիսրեանց երգս առաս– 
պելաց զվիպասանոսթեանն սիրեցեալբ ի փոյթ կրթոսթեանցնք և 
նմին հասատացեալբք և ի նոյն հան ապա գորգե ալքն (Յոսզ* Տ** 
Տիարդ և իցե՝ այն հին վեպերեն և երգերեն հապիս թե հատակս- 
տորբ կան այժմ։ 

1Տ՝եր նախնական ժամանակի պատմոսթեան ազբիսրբք եթե 
արժան իցե ագ^Լիէ֊ր հո1^( ^ աո– ս,յժմ ոմանք ի հին յոյն պատ– 
մագրացք և Լրեից մատեանբ։ Ննչ որ Հերոգոտոս և ՝$սենոփոնք 
և Ղորրորգ գիրբ թագասորաց և մարգարէոսթիսնբ Նսայեայ և Նրև– 

ք մի այ կը յիշեն զԼայոց յառաջ բան պ\Լղեբսանգլւ մեՆք և Պոզիբիոս ք 
\ արա բոն և Պլոստարբոս՝ յետ \Լղեբսանգրի մինչև Տիգրան մեե՝ են 
արդարև մեՆաս մասամբ ստոյգ9 բա1Ա այնպես անօսրք որ չեն ար¬ 
ժանի կոչելս յ ազբիսրբ պատմոսթեան Հայոց։ 

5, Աւլբ֊իսր անունը տալ թերևս ասե լի յարմար եր բե սե ռա¬ 
դի բներ ուն յ բայց այս կնճռոտ արձանագրոսթիսննեբը կարդա լոս ե– 
զանակները դեռ ոչ այլ ինչ են եթե ոչ հանճարեղ փորձեր հին ա– 
ռեղեոսաե մը լոսՆելոս։ Այււ և այսպիսի են ասասիկ մեր պատմոս¬ 
թեան ազբիսրբ մինչև Տիգրան մենք յետ որպ սկսանին առատանալ 
աղբիսրբ9 այնպես որ օտար և ազգային պատմիչներով գրեթե ան¬ 
ընդհատ կոսգայ առ մեզ պտտմոսթիսնըք թեպետ ոչ միշտ մա- 
Հոսր և անխառն։ 
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ԳԼՈՒԻ՛ «♦ 

ասան ա սան 
1. Ի՞նչ պատմական տեղեկութիւն վայ ղծագմանէ Հայ ազ¬ 

գին։ 2. Կարծիք նախնեաց մերոց յետ ընդունելդ/ զքրիստոնէու֊ 
թիւն զծագ Ղսնէ ազգին։ 3. էսորենացին՝ զծագմանէ Հւպոց։ 4. Ա– 
ւան գութ ի ւն զՀայկայ յա ռաշ քան զԽորենացին. Հայկ. Օրիոն։ 5. 
ծագումն քառից <Հայկակա7/>, *Հւսյկազեան՝>։ 6. Հպյերէն լեզուն։ 
աղբիւր զծագմէսնէ Հպյոց։ 7. Արււի հնարանք։ զծագմանէ Հպ/ոց. 
Րոլինսոնյ ԼընռրմԽն, Լուի տը Րուղէր։ 8. Հին քաղաքակիրթ ցեղ, 
•.Զուշևանք եւ •Քամծանք։ 9. մՀուշեանք, Սեմականք ել Հնտեւրո– 
ւզական ցեղք ի Հպյաստան։ 10. ծագումն եւ թո լական գաղթա֊ 
կանաթեան Հ7/տեւրոպականաց ի Հայս։ 

X* Հայոց պատ մ ութեան նախնական ժամանակին միջ առաջին 
փնտրւուելու բանն է Հայոց ազգին ծագումը* ՏՀհրագմանի Հայոց 
ստոյգ ինչ ոչ պատմութիւն և ոչ ալանդութիւն ունիմբ։ Ջ(ր յա յա, 
թ՛ե Հայբ յառս»ջ բան զընգունեյն զբբիստոնիութիւն ինչ ալան գու¬ 
թի ւն ունէին զՆագմանի իւրեանց։ 

2, Յետ ընգունելոյ զբրիստոնիոլթիլնն, նախնիբ մեր, յառաջ 
բան վՒ*որենացին, ՝Ծննդոց գրոց ազգաբանութեան նայելով զՀայս 
նոյի որդւոյն 8աբեթի թոո֊անին, ի թորգոմայ սերեալ համարե– 
ցանք բանգի հին բրիստոնեայ մեկնիչներին ոմանբ Հրիից գրոց միջ 
յիղուաՆ աթոգարմա» (Թորգոմ՝) անուամբ իմանային զՀա լաստան 
կամ զմասն մի նորա♦ ուստի և մեր նախնի մատենագիրներին ոմանբ 
այս մեկնութեան նայելով երբեմն <ւՏուն թորգոմալն, օւթորգոմեան 
ազգ», կամ ^Ը՚էիվէ Թորգոմայ» կոչիին զՀայս։ <ւ՝$անզի յԱրարա– 
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տեան գաւառինք ի թագավորանիստ կալեանսն բղխեցին Հալոց տանն 
ԹորզհմԱԱ շնորհք ըարոզութեան ավետարանին պատուփրանացն 
Աստովեոլ» (Ագաթ• ^է*)։ «Այս իշխանը են ընտիր ը9 կուսակալը> 
կողմնակալը ք հազարավորը > բիւրալորը ի մեջ Հալաս տան աշխար¬ 
հի տանն Թորզոմպյ՝* (Աէ#^. ՃԺԲ)* *Շնթերցեալ զԹորգոմեան աղ- 
զ1)Ա) զՀալաստան աշխարհիս զաստուաեապարգեւ ալետեաց ավե¬ 
տարանին ըարոզելոլւ* (ԱՆք.* Տո֊^քն)։ «0 զալին (զներսես^ ամեն ալն 
ազատը և. շինականը, ամենալն բնակիչը տանն ԹորգոմսԱ» (քւ»ւ֊։» 
Ե« Լ*)ւ հւՄատեանըք լի շեցուցիչը պատմութեան Հա լաստան աշխար¬ 
հին որղտց Թորգոմպյ* (ԱՆ^.. Յռջբն)։ 

3. 1°որենացին է առաջին ք որ զՀալս համարի սերեալ ի Հալ- 

կալ ումեմնէք զոր չորրորդ դնէ լետ Յաբեթի ալս պես* Օաբեթք 1*0* 

մեր9 ֆ*իրասք Թորգոմ, Հալկ։ 
4. Աո* նախնի մատենագիրս մեր9 լառաջ ըան զխ որենացին ք 

Հալկ կը ւիշոլ~ի միալն ի բրել հսկալ աղեղնավոր ք Յու֊նաց Օրիոնի 
նմանէ Ալսպէս ի հալեր էն թարգմանոլթեան 8 ոբալ և Նսալեալ 0– 
րիոն համաստեզութիվնն Հալկ թարգմանուան ե♦ Խելամուտ իցես 
կարգի բազմաստեղացա և ըո բացեալ իցե զպատրուակ Հալկին» (Շոբ 
ԼԸ. 31)* ւԱստեղը երկնից Հալկիւն հանգելև ամենալն զարգուն 
երկնից լոլս մի տացեն» (Ես* 10)է Օրիոն ք լն♦ գեղեցիկ 
կամ ընտրեալք ըստ առասպելաց Յոլնաց էր որսորգ ըաջ և. լան- 
դոլգն։ Համարձակեցաւ> ասենք ի վեգ գալ ընգ Արտեմեալք կամք 
ըստ ալլոցք չեգ ունկն Արտեմեալք որ հարեալ էր ի սեբ նորս»է (Լնդ 
ալս զալրացեալ գիցուհւոլն՝ ետ խալթել գնա կար՛ճի• լետոլ ստրջա- 
ցեալ ընգ մահ գեղեցիկ երիտասարդին՝ փոխեաց ղնա լերկինսք ուր 
Օրիոն եղև. մին ի պա լՆ առա գոլն համաստեզութեանց։ Մեր նախ- 
նիը փոխանակ Օրիոնի դրաե են զՀալկք ի բրել հսկալ որսորգք բալց 
պատմութիւնն Օրիոնի նմանութիւն ունի մանաւանգ ընգ պատ- 
մութեան Արա լի, զորմէ տեսցուը լետոլ։ ՀԼՀալկ լիշուաՆ գտանեմը 
նաև ի պատմութեան Ադաթանգեղոսիք ուր ղՏր գա տալ ասիք թե 
ութ մեեամեե ըարեր քլհալկաբարն շալկելով բեր ալ Մասեաց լեռ- 

ներեն» աՕկալազօրն (Տրդատ) հայկաբար գութ արձանսն ի վե¬ 
րա լ իլրոց թիկանց ստանձնեալ բերեր ի վկա լարան տաճարացն» 
(Ագաթ* 

Տ. ՀՀՀալկք իբրել Հալոց ազգին նահապետ՝ լառաջ ըան յՒօ– 
րենացին ոչ ուրեը լիշեալ գտանեմը առ նախնիս մեր9 և ոչ Հալոց 
լեզուն կամ ազգը լառաջ ըան որենացին երբեը լանուն Հալկալ 
հսք/կական կամ հպյկազեան կոչուաՆ ե ովրեը* ալս բառերն առա¬ 
ջին անգամ գորՆաՆսւլն ե I”որենացին։ Ագաթանգեզոս և ք^ուզանդ 
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ւՀալաստան» կամ *Հալ» բառը կը զորն անեն իբրև վերադիր •–*9իւր 
վի՛ճակն ք պհպյաստան երկիրն , պալնառացուցեա լ զա մ են ալն ասուրս 
կենաց իւրոց լուսաւորեր» (Աք–* ՃՒԷ)* €Նորոգեցաւ զո սար թ՜աց ալ 
աէրոսթիսն թագասորոսթեանն հայԱ/ԱԱԱԱն երկրին» (քայյ* I1. ք*.)է 
ՀւՎյասակ իսրով հսՀ/աԱՄՈԱն գնգաւն հարկանէր զզօրսն Պարսից» 
(Անք.« 1** ԼԹ*)ւ «Եւ. լաղթահարեր քքօրս Պարսից գունդն հսՀ/ԱէՍ- 
տան» (Անք.* 1*» 1*Ա*)* «0 դալին գներս ես Նադե ի նագ ամենալն 
սահմանբ երկրին Հալոց, հպյ լեղՈէն առհասարակ (Անք.» Ե* Լ.)ք 
Ալսպէս անթիս տեղեր։ Հալկական կամ հալկազեան բառերն ևս 
դորճաեեին անշուշտ, եթե գանոսեր ալանդութիւն լազգին, թե 
Հա1Հ է Լ՝»ւկ*>1 սերին։ 

&• Հալոց Նագման վրալ մեր գիաոլթեան ստուդադոլն և միակ 
ագրիւրն է աո~ ալժմ հալեր են լեզուն։ Որովհետև հալերենն հնտեւ– 
րոպական կամ արիական կոչուան լեզրւաց կարգեն ե* որպես վկա1ա 
են մեր լեզուն բննոզ գիտունբ կարեմբ հետևցներ թե նաև Հալբ 
են մարդկալին ազդին հնտեւր ոպա կան կամ արիական կոչուան զե¬ 
ղենք որմէ են և բազումի հին և ի նոր երևելի ազգաց, զորօրի¬ 
նակ Հնդիկբլք Ցոլնբ, Լատինբ, գերմանական և սլաւեան ցե¬ 
ղեր 9 ալսինրն ալժմսւ եւրոպական ազգաց գրեթե ք–ոէոԸԸ։ 

7* Ոմանբ լարդի հնաբանից զՀալս համարին նագմամբ Փռիւ– 
դացի։ *էհ.բաբգւոլ, (ալսինբե Ա|ւարատար բանգի զԱրարատ Օւրար– 
դի կամ \Լրարդի կոչուան կը գտնեն Ասորեստանի սեպագիր արձա– 
նագրութեանց մեջ Օրերդ և ալլբ, որ, ինչպես կը կարնուի, կը 
կարդան ալն արձանագրութիւնները), լեզուն, ասե 0 ոլինսոն, 
չուներ ամենևին խնամութիւն ընդ ալժմու հալերենին։ Ալս 
լեզուն խօսոզ ցեղն թուի գաղթեալ ի Փռիլգիոլ, և առ. սակաւ 
ոտկալ գրալեալ զլեր էն ս արևելեան մասին Արմենիոլ, վանելով կամ 
ընդ իւր միացնելով զհին Օւրարգիս, և փոխանակ նոցա դնելով զա- 
նուն, զլեզուՀ զկրօնս և զաւանգութիւնս իւր» (*Ւ« Գոլինս* թարգմ* 
Հերոգոտ^։ 

Հընորման, ուրիշ հնաբան մը, երկու տարբեր գաղթական ու» 
թիւններ եկան կը գնե լԱրմենիա ալլևալլ ժամանակ։ հառաջին 
գաղթականութիւնն նոլնացնելով ընդ Հալկալ ^որենացւո ւն՝ հը հ»– 
մարի Տիգրիսի և Նփրատալ ստորին հովիտը (Ւաբելոն^ բնակող հին 
Փուշեաններեն ցեղ մը, ի Հե րոգոտոսե Ա լա րոտ կոչուան, զոր Աււօ– 
րեստանցւոց Օւրարգին և Նբրալեցւոց Արարատը կը համարի։ Այււ 
բոլշեան ցեզէն մնա ցան^ կարնե Լընորման Արմենական կոչուան սե¬ 
պագիր արձանագրութիւններն որ ի ՎաՆէ ^երկրորդ գաղթ ական ու– 
թիւնն կսչե Նըմորման Արմենական լանուանե Արմենակալ, զոր հա– 
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մարի ոչ իբր պատմական անձն9 ալլ իբր անուն ազգին՝ անձնաւո– 
բեալ։ <Լ՝$ան զառաջին գաղթականութիւնն նշանալոր է9 ասէք 
երկրորդս ալս արմենական գաղթականոլթիւն 9 զոր ազգային ալան– 
գութիւնն անձնաւորեալ է լՍ*րմենակ9 իբրև ազգական Հալկալ» 
\Լընորմ* Առձեռն հնախօս* արևել* ք. հատ* էջ 364)* 

Հոլի տը ք1 ոպէր կենթագրէ ըան զառ.աջին գաղթականութիւնն 
Լընորմանի ալելի հին ըուշեան գաղթականութիւններ լԱրմենիա* 
իսկ զհալկեան գաղթականութիւնն համարի սեմական 9 որ հալածե¬ 
լով զՓուշեանս անգր քան ղԿուր գէպ ի հիւսիս՝ ինքն կալալ զհա– 
րաւալին մասն9 զհովէտն Նրասխալ լարևմտից Մասեաց, մինչև ի 
լերինս հորդուաց։ Այււ սեմական գաղթականոլթենէն մնացած կը 
համարի Տը I1 ոպէր արմենական կոչուած սեպագիր արձանագրոլ– 
թիւնս հիանալ։ Ցէա Հալկեան կամ \1եմական գաղթականութեանք 
իրր ի միջոցի գարուն նախ ըան զ$ր* կը դնէ վերջին հնտեւ– 
ր ոպա կան արմենական գաղթականութիւն մի ի Փռիլգիոլ9 և ալս 
վերջին գաղթ ական ութ են էն եկած կը համարի զՀալս և զհալերէն 
լեզուն ։ 

8* Ա/« ենթագրութիւնը արդարև գեղեցիկ են9 կը ցուցնեն 
խորին պատմական հմտութիւնք արժանի համրաւոլ ալն երևելի 
հնաբանից 9 զորոց զանուանս լիշեցաը9 և չեն ամենևին աո.անց պատ¬ 
մական հիման։ Տարակոլս չկար թէ հին նախապատմական ժամանակ 
լառաջագոլե իսկ քան զվերջին հարստոլթիլնն Ասորեստանի կամ 
*Նինուէի՝ միջին և արևմտեան Ասիոլ ինչպէս ուրիշ կողմերուն 9 
նոլնպէս Հալոց9 մանաւանգ հա րա լա լին Վ^անալ) կողման թակիչը 
էին մարդկային ազգին ալն հին ըաղա ըա կանացի ալ ցեղէն, զոր գի¬ 
տունը ՝\՝ամեան և ՝$ոլշեան կ՝ անուանեն։ Հ&՝ուի ստոլգ9 ասէ Լ^– 
նորմանք թէ ի սկզրան ՝$ամեանը ունէին զմեծագոլն մասն արև¬ 
մտեան \Լսիոլփ լառ աջ ըան զՍեմ ականս 9 որ վանեցին ղնոսա անտի՝»* 
և ալլոլր♦ «Աէքեն ալն գիտուն ը միաբան ընգունին այժմ9 թէ ժողո¬ 
վուրդը բնակեալը լափուն ս Տիգրիս գետոլ9 ի հա րա լա լին Պարսկաս¬ 
տան 9 նաև ի մասին ինչ Հնդկաստանի՝ էին ի ըսւշեան ցեղէ9 մինչ– 
չև եկեալ էր ՍէւՏակ անաց և Արեաց ունել զտեղի նոցա» (Լընորմ* 
Առձեռն հնախօս* արևել* հատ* Ա. էջ 98)* *Հին ըաղաըակիրթ 
ազգաց մ էջ Ըսւշեան ը և ՝8աւՏեանը այնպիսի որոշ լատկութիւն մը 
կը ցուցնեն և այնչափ դարերով լառաջ են ըան զ Սեմականս և 
ղ\Լրիականս9 որ կստիպուինը ընդուներ թէ սոըա եղեն առաջին 
ըաղաըակիրթ ցեղ լարևմտեան Ասիա և լարևելս հիւսիսոլ Ափ* 
րիկէի լառաջ ըան զերևել 0եմականաց և Արիականաց» (էրն* Րր 
նանք Պատ մ* Սեմ* լեզ* էջ 489)* և սակաւ ինչ ի ստորև9 լետ ա– 
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ս^Ս*1ք Հառաջին քաղաքակիրթ ցեղ եղեն ՝$ուշեանք և ՝$ամեանք 
լարևմտեան Աււիա և լԱփրիկէն9 ցուցնելով զքաղաքական և դընկե¬ 
րա կան տարբերութիւն նոցա ի 0եմականաց և լԱրեաց՝ լաւելու * 
«Ա||| առ.աջին քաղաքակիրթ ցեղ տեղի տուաւ 0եմականաց և. Արիա- 
կանաց ճիգերուն։ Ե Ջին աս տան մ իա էն տևեց ալն հին (նախապատ¬ 
մական՝) քաղաքակրթութեան տիպը և եհաս մինչև առ մեզո։ 

Օ* ^ուշեանց ի Հայաստան բնակութեանն ապացոլց՝ Վ^անալ 
մօտ Խամիրամալ գորե համարոլաՆ քարափոր շէնքն է» ինչպէս 
նաև արմենական կոչուաՆ սեպագիր արձանագրութիւնք ալն կող– 
մ անց։ (Տես Վաէւ քաղքին նկարագիրն ի ստորև)։ Հալանական է» թէ 
նաև Աեմականք րնակաՆ են ի Հալս լետ ՝$ուշեանց9 նախապատմա¬ 
կան ժամանակ։ Ւալց նաև հնտեւրոպական ցեղք հին9 նախապատ¬ 
մական ժամանակ եկաե էին Հայաստան 9 լառաջ իսկ քան ղվերջին 
հարստոլթիւնն Աս օրես տան ի։ 

ւօ. Ա#ք թէ ալս հնտեւրոպական ցեղք փռիւգացի գաղթա¬ 
կան ութի լն էին9 որ եկան ի Հալս ի գարուն նախ քան ղ^ր*9 
և թէ Ար մ էն ք, այսինքն Հ ալք։ ալս փռիւգացի գաղթտկանոլթեան 
սերունդ են՝ ալս կարՆիքն9 ըստ մեղ9 պատմական հիմ չունի։ Ո< 
առ Հերոդոտոսի և ՝$սենոփոնի9 որ ժամանակաւ շատ հեռի չէին ալս 
գաղթականութ եան ենթադրեալ ժ ամ անակէն 9 ալն է Ջ» գար էն նախ 
քան ղՓր*ք և ոչ ալչուր կը գտնենք այսպիսի գաղթականութեան 
լիշատակութիլն։ Հր էից մատեանք Ւաբելոնի առման ժամանակ առ 
^իաքոարալ որգւով Աժդահա կա լ և առ ^իւրոսիւ9 ալն է 538-^Ն 
նախ քան ղ^ր*՝ (խշեն Արարատ եան թագաւորոլթիլն մը* — ձՊատուէր 
տուք լինէն Արարատեան թ ագալոլ ութեանն և Աս քան տգետն գըն– 
դին* (Ար* 27)» է^գ որում9 ըստ ՝$սենոփոնի9 վաղուց դաշնա¬ 
կից էին Ա՝արք։ Վէարդան9 Տիգրան9 Նաւարշ լայոուկ անուանք9 
որ արիական բառեր են և ոչ քուշեան կամ քամ եան կամ սեմական՝ 

գարուն և աւելի առաջ իբրև անուանք արքայից և արքալ– 
որդւոց Արարատալ թագաւորութեան՝ կը չիշա֊ին հին 1ոէն պատ¬ 
մի չևերէ (Դիող* ^իկ* (՝> Ա« ՝$սեն* \°ր* Կիւր. 3՝. 
գր Ա.), 

Արդարև հալերէն լեզուն հնտեւրոպական լեղուաց արևմտեան 
՜ճիւղին կը վերաբերի մանաւանդ քան արեւելեան արիականին9 թէ– 
պկտ ի վերջնոլ աստի առաՆ է լետոլ դրացութեամբ զմեն՛ մասն 
հարստութեան իլրոլ։ Մեր հնագոլն բառերը և քերականական ձեւք 
շատ մօտ ազգականութիւն կը ցուցնեն լունալ։էնի9 լատին ել։էնի և 
գերմանական ճիւղին հետ• բայց ալս բաւական չէ հաստատելու Ոո– 
լինսոնի և Տը Ոոպէրի ենթագրութիւնը 9 և ալս երեւելի հնարանք 
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ոչ ալն չափ լե զոլա բանական պատ՛ճառներ է9 որ չափ հին լոլն պատ- 
մչաց ոմանց խօսըէն առաջնորդս լան կը թ՜ուփն փռիւգացի նա զումն 
տալ Հալոց է Հերոգոտոս զՓռփւգացիս և ղ\ԼրմԷնս համարի եղբարԱք 
ալսինըն համացեղս (Հերոգա»• Ա* 171 )♦ և. Դիոնեսիոս աղփկառնա֊ 
ցի կոչէ ղ\ԼրմԷնս համալեզուս» Օք1Հ>՚)ք^<ւ>0001) ընդ Փռիւգացւոցք և ի 
լիշելն զպատերազմն ՝$սերքսի ընգգէմ Տօւնաց՝ ըստ օրինակին Փռիւ– 
գացւոց վառեալս և զգեցեալս պատ մ է՜ ղԱրմԷնս ի բանակին Ա– 
րեաց։ Նա է լ ԵւգոըսիոԱք օւ^շ լոլն հեղինակյ հաւանականապէս 
առ. Պտղոմեամբը9 նմանաձալն լոլժ ասէ լինել զհալերէնն փռիւգե– 
րէնի, էղ <ք>ա7Պ գթ-քւՀօօօս (Նւգոը. առ. Սաէրփ» Ւիւզ* Ե* Արմե– 
նիա)է *էիտել պարտ է սակալեր, ղի հին պատմիչը փռիւգացի ա– 
նուամբ իմանալին Փոըուն Մսիոլ հնտեվրոպական կամ արիական ցեղե- 
յւք (Լ^անկլ* 8^չ« ՚ձեմ* արձանագր* և գեղալ»• 339)* 1ւ 
շատ հա լան ականր Հր» թէ Մրմենիոլ արեւմտեան մասին ժողովուրդը» 
իրրեւ սահմանակիցը Փոըուն Մսիոլ՝ համացեղ և համալեզու էին 
ալն երկրին հն տելը ոպա կան ցեղին։ Տոլն պատմիչը» հնագոլնը ան¬ 
գամ ի նոցանէք ինչպէս Հերոգոտոս և Փսենոփսնք որ լետոլ են ըան 
զՆարեհ Վ,շտասպեալք—առ որով ոչ միալն Մրմենիոլ արեւելեան մտանք 
Մեն՜ Հալը» ալլևւ արևմտեանն, ա|1ր Հ Փ»յւր Հալը9 սահմանակից 
Փոըուն Մսիոր կոչեցան Մրմնիը կամ Մրմենիա՝—ընդհանուր ա– 
նուամբ կը կոչեն Մրմէն Մենին և Փոըուն Մրմենիոլ բոլոր ժողովուրդ- 
ները։ ք\ւստէ լոլն պատմչաց խօսըը9 թէ Մրմէնը համացեղ և. հա¬ 
մալեզու էին Փռիլգացւոց՝ պէտը չէ բոլոր Մրմենիոլ ժողովրգոց 
վրալ առնուլ և հետևցներ թէ Հալը փռիլգացի գաղթականներ էինք 
և թէ հալերէն լեզուն» որ Հալոց և բուն Մրարատեան ցեղին 
լեզուն էր՝ փռիլգական է։ 

0ւցւէ՚ւ26շ1 Ե՝յ ևոՕՕՉԼՋ 



ԳԼՈՒԽ Բ* 

ւ»օաւքրոԽէււււն ասաս; 
ք. Հպյաստան լեռնային երկիր է։ 2. Բարմրութիւնն ի ծովէ։ 

3. Տաւրոսի երկՏիլղ դօտին: 4. Մասունք նորա։ 5. Գետք. նփ– 
րաւո, Տիգրիս, Երասխ։ 6. –Քաղաքական հանգամանք նախնական 
ժաԺԽնակի Հպյոց։ 7. Երրպյեցւոց Արարատը մեր Սյրարատն է։ 
8. Այլեւպյլ թադաւորութիւնք ի Հպյս։ 9. Հպյաստան միացեալ, 
Արմն իք. բաժանումն ի մեծ եւ ի փոքր Հպյս։ 10. Արարատեան 
թագաւորութիւն։ 11. Աղդք սահմանակիցը Աբարատպյ։ 12. Քաղաքք 
ի Հպյս ի նախնական ժամանակի. Երիզա, Աշտիշատ, Ար մալիր։ 
1՝3. –Զաղաքք ի Հպյս ըօտ րեւեռագրաց։ 14. Հանպյ քարաբլուրը՝, 
բեւեռագիրք Հանպյ։ 15. Հան քաղաք։ 16. Շինութիւն նորա՝ ըստ 
Խորենացւդյն։ 17. Հանպյ բերկն՝ ըստ խորենացւղյն։ 18. 7»որե– 
նացւղյն սռանդութեան պատմական յարդը։ 19. նկաբադիբ Հա¬ 
նպյ բ եք դին ըստ Շուլցսց։ 20. Թէ ընդէ՚ր * Շամիրամնց ընծպյի 
շինու&իւն բերդին Հանւպ։ 21. Հանպյ բերդին, ինչպէս նաեւ 
րեւեռագրաց հնութիւնն։ 

1< Ձ.ԼալԱէնժ1՝Աէն կամ վԱրմենիա կրնանք կոչել անհուն բարձ– 
բաւանգակ կամ քեոնագաշՈ,, սակաւ ինչ հակեալ լարևեըս կորւէ 

2, ^ԱրնգրոնԽկան մասն նորա, որ է նահանգն \Լրարատեան՝ 
ըոո» 1*իգգէրալ իբր 2,740 ոտք է վեր է Նովուն երեսէն։ Անտի դեպ 
ի հԷԼօիս երթ ալով, ասէ նոլն աշխարհագիր, ի մէջ ^ոլր գեէոոլ և. 
Աովկաաեան գօտւոլն կը գտնենք լերանց շդթալ մը, որ ^ովկասեան 
գօաւյղն հետ գրեթէ հաւտոար ոլղղութեամբ՝ կ՛ընթանաք լտրեւե– 
լից լարէւմուտո, և. է Ատորին Կովկաօն Հալոց, կամ ւՀեառն մթին» 
ըստ \*որենացւոլև (խորենացի (՝. Ը.)։ Ա^օ լեռնել՚ւէն առգին անց¬ 
նիլ անհնար էր՝ բալց եթէ մեր պատմութեան մէջ (^ապաէււ կամ 
։1“ւււււն։ կոչուաե նեղ կիրճեր է՛, որպիսի էին ծապանն ՜եորալ Վքաց 
ձեո քը, և. Ղ՚ւէւոն ՍԼլանաց կամ Կասպից՝ ԱղՈԼաՆից ձեռքը - հաւա– 
նականաԱքէո երկու. 1*ոլրանո –արիական ցեղեր, որ ի վաղուց հեծէէ 
կը (նճկէին ի հաիոին որ ի մէջ լէշեալ լերանց՝ և Տուր դե տոլ, և. 
որ 1,1սաք միաթք բարձր է եովոէն երես էն է ԱլոպԷս հովիտն 
Երախաք՝ իիի՝ 1>՚64^ ոտք ա՝լելի բարձր է քան զհովիտն Խէևր գե– 
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տոլ9 որ է հի լսի սա լին սահման նորա։ %րեթէ նոլն բարձրոլթիւնը 
կը պահէ Հա լաս տան մինչև ի հարալա ւէն սահման իւր Մասիոս ք կամ 
ըսա Հալոց ^որդուաց գօտին» *\*Էպ արևե էհ միալն9 որպկ-ս ասա– 

ցայ>9 կը հակի տակաւ մինչև իւր արևելեան սահմանն Ատրպատա– 
կան * իսկ դէպ լարևմուտս9 ընդհակառակն 9 մեղմով կը բարձրանալ 
մինչև իւր արևմտեան սահմանն ի Փորբն Հալս9 կամ Տաւրոսի ալն 
՝ձիւղր9 որ կերթ ալ ի հարաւոլ ի հիւսիս9 Մոսբեկան անուամբ Նա– 

նօթ՝ աո. հինս ։ 
3* Տաւրոսի ալս ՝ձիլզէն9 ըստ երկճիւզ շղթալ մը 

գալով առնէ դԱրմենիոլ անհուն լեռնադաշտն 9 իբրև արդարև \Լլպեան 
երկիր մը9 ալնպէս որ աշխարհի հնագոլն ալանդութեանց մինք 
Նբրալեցւոց դիր ՀՐ է ոչ ալլազդ "ճանաչէ դԱրմենի ա, կամ նոլն իսկ 

բին բառով պ\Լրարատ% եթէ ոչ կա տարե ալ լեռնալին երկիր• 
հոն կ*իջեցնկ Նոլալ տապանը> հոն ապաստանել կու տալ \էենեբե*> 
րիմալ հալրասպան որդւոց։ «Ե.. նստաւ տապանն ի լերինս \Լրարա– 
տտլյ> (^Ծննդ* Ը* 4*)* &Աղ րամէլէլ* և Քարասար սրդիքլ նորա (խենե~ 
բերի մ ալ) հարին զեա սրով9 և ինբեանբ զերՆան երկիրն \Լրարա– 
տալն (1*. Թաք.* ^»Թ* 27)է 

4, 9իշեալ երկ՚ճիւղ լերանց մասերն են–Նպատ9 ոաստկասա- 
ռոլցնք ՈտճաՈ ^1թհձէ6Ոէ ըստ Ովրատեալ (Ո^ր. դիրք երգ Թ*), 
լեառնն ՝ԾաղկԷոր բազմերէ (խոր* և ման ալանդ Մասիբ9 
Ապատն ըստ վիպասանաց (խոր* (՝♦ ^Ա*) և \ԼրագաՆ9 սպիտակա¬ 
փառն^ ըստ I*որենացւոլն (խոր* Ա* \)ոբա՝ ի հիւսիսալին մա- 
սին♦ իսկ ի հարաւալին մասին* լերինբ 9ասնոլ կամ Հալոց Տալրոսն 
ըստ Ւուզանդալ9 էԼնձաբիարս և ալլբլյ ոԸֆ կը կտզմեն Արմենիոլ 
անհուն լեռնադաշտին վրտլ անթիւ զուար՚ճալի հովիտներ 9 քյրտրբի 
ձորեր9 պտղաբեր դաշտեր և ոչ սակաւ մեՆ և փոքր Նովակէւեր9 
որոց երևելիրն են Նովն Ղ՝եղամալ և ւէանաւանդ Ւզնունեացն 9 որ 
և Նով Վ^անալ, լի պատմական լիշատակօբ* 

Տա \Լրմենիոլ անհուն լեռնադաշտն ունենալով ալս չափ լեռ¬ 
ներ է նաև վազուն ջյրերու անսպառ աւազան։ *\՝րեթկ չկա§ հոն 
նահանգ և գա լառ որ չունի իւր դետերն ու գեաակները9 որբ մերթ 
առանձին և մերթ միացեալ թափին ի Նոց միոլն թրից մալր դե- 
տոց9 որ են Նփրատ9 Տիգրիս և Նրասխ։ Նփրատ և Տիգրիս բղխե¬ 
լով ի մի և ի նոլն աւազանէ9 լորմկ Երասխէ ալն է Կարնոլ ջրաւկտ 
գաւառէն՝ շուտով կը թողոլն պիւրեանց Նննգեան երկիր9 գՆելու 
համար \Լրմենիոլ9 մին% արևմտեան և միւսն հարաւալին սահմանը9 
բաց լարևելեան բազկկն Նփրատալ9 ալն է լ\ԼրաՆանւոլ9 որ կը թա¬ 
փի լՆփրատ9 առանց ելլելու Հալաստանի հողէն9 ոռոգելով հարա– 
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ւԽլին նահանգաց մեե մասը։ բուն ա զգալին գետ ե Նրասխք 
անմահանալն լերդս Վիրդիլեալ իբրև խորտակիչ կամրջաց, թ0ոէ81Ո 
աճւ^ՈՏէէԱՏ Են*), որով կ9իմանալ բանասաեղեն ղՀալպատանք 
որ արդարև խորտակաՆ էր հռոմեական լուՆն առ. Անտոնեաւ։ 

Նրասխք որպես ասա բարք բղխելով ի Ւարձր Հալոց՝ կ*ընթա¬ 
նալ դեպ արևելր9 ստեպ ման առնելովք որպես թե չուզեր թողուլ 
իւր Նննդեան երկիրըք մինչև կը խառնի ի ^\ուր, լեա ընդունելսլ 
ի եոբ իւր լաջմե և լահեկե անթիլ գետակներ, թՈքԱով իսԸ 
մալրարազարաց շար մըք լորոց ոմանց աւերակները միալն հաղիւ 
կը նշմարենր ալսօրք իսկ անունները պիտի էի շեմր մեր պատմու֊ 
թեան երկրորդք ալն ե պատմական ժամանակին մեջ* ՀՀԵրասխ եր¬ 
գեց առ մեօր սրտառուչ իւր գողտր արարատեան գաւառալեղուով 
հալ բանասաեղե մը ի Ծալը Արարս էն, որ ալեպես ախորժերով կ*եր– 
դսւի հալ ընկերութեանց մեջ* Արմենիսլ բնական աշխարհագրու– 
թեան վրալ ալս չափ բա լական համարելով գանր Հազարականին է 

Օ* Ջէ պարտ կալաեելք թե Արմենիա կոչուաե երկիրնյ մեր պատ֊ 
մութեան նախնական ժամանակին մեջ> ալն ե աո– Ասորեստանեօր 
և առ մ արա պարսկական իշխանութեա *Ւ եր մի միալն թագաւո– 
րոլթիւնք որպես եզև լետոլ առ Արշակունեօր։ Էրեից գիբբերեն 
(Երեմ* ԵԱ* 27) գիտենր Արարատեան թագաւորութիւն մըյ զորմէ 
առանց երկբալելոլ կտրեմ ր ասելք թե մեր Արարատեան նահանգն 
եք առ Նրասխար նոլնչափ կամ աւե/ի ընդարձակ, որ և կտրեի լի¬ 
նել Հերոդոտոսի Ալարոտն (Արարատի և ըստ ոմանց արդի եւրո• 
պացի գիտնոց՝ Ասորեստանի սեպագիր արձանագրութեանց մեջ կար֊ 
դացուաե ք\ւրարդին կամ Արար դին։ 

7* Եբրալեցւոց Արարատը մեր Ալրարատն ե> ընդարձակ 
նշ անակութեամբ փոխանակ բոլոր Հա լաստանի՝ քայ յՆրեմիալի վե– 
րոլիշեալ համարեն կը հաստատուի նաև ՝Ծննդոց Ը. 4 համարենք 
ուր ասի զտապանեն, թե *Նստալ ի լերինս Արարատ ար։ Նոլնպես 
ունի նաև \)ամարացին> որ ոչինչ ընդհատ հին ե րան զՆբրալեցին • 
մինչ Ասորերենը և Վ^ուլկաթալնք թեպետ հինք բալց լետոլ րան 
ղԳարեհ՝ փոխանակ հին անուան Արարատալ ունին Արմենիա։ Օձ– 
րեզսս և Արաբացին ասեն «I1 լերինս ^որ գոլացաք լանուն բնակչաց 
լերանց Հա լաս տան ի, րանղի ^որդուր կամ V1 աղտ իր ըստ Հալոցք և 
Փարդեացիր ըստ Շունաց Հսեն* Ւյւա* ^\իւր* 1** դպր^ք եէն ցեղ 
ինչ արիական (^^յւա^), և որպես տեսանի ի լեզուե նոցա՝ ազգա¬ 
կից Մարաց։ նաև ի հարց եկեզեցւոլ բազումր Արարատալ կիմա¬ 
նան Հալոց Աասեաց կամ ^որդուաց լեռները։ Նւսեբիոս ^\եսարացի 

գարու եկեղեցական պատմիչըք կը լիշե նաև րաղդեական աւան– 
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դսլթփլն մը ի - ֆերսսոսեք որ խօսելսվ զջր հեղեղեն՝ .Հարսսատն կը 
հսիՀպբի .տեղին ուր իջաւ տապանն է Այծ նաւէն, ասէ հերոսսս, 
մաս մը .դեռ. կալ Լաքա ոտանի ^Հորգուաց լեռներ ը, և ոմանք նաւին 
վրալ Նեփուաե նալթեն քերելով կը բերեն իբրեւ դեզ րմշկու– 
թեան ցաւոց։ «Եւ ի նաւէն որ չոգաւ գագարեաց ի Հալս, և ցալժմ 
■ոակաւ ինչ մասն ի Կորգուացւոց լեբինն ի Հալոց աշխարհին մնալ 
նշխար աոենք և ոմանց քերել բերել ի եեփաեոլ նալին նաւթոլ 
փ րժշկութփւն և ի քնջոց ցաւոց ինչ րմմրտնպց* (Եւ»* Նււյծ 
նւոեբիոս սմին նման հաաուաձր մը կը բերե Յբիւդենսսե > որ ՝Փ՚սիւ– 
սսւթրեալ (Ղալի) տապանին համար ասե* թե նստաւ Հա լաստան, և 
թե փա լար գեղ Է բնակչաց երկրին*—«Եւ նալն երթեալ լաշխարհին 
Հալոց դադարեր> և ի փս՚լտիցն գեղ գգնականոլթեան բնակչաց 
աշխարհին պարգևեր» (Ա^)։ &՝երևս ալս պատմութենկն լորդս– 
րուելով Յակոբ \Մկրնալ հալրապետ, ինչպես >կը պպամե մեր միա¬ 
միտ պատմիչը ֆուգանդ՝ փափաքեցաւ անձամբ տեսնել պատանը, 
֊և. հքաշի*֊ք ընկա լալ անտի մասն ինչ ի ձեոն հրեշտակի$ Այծ նախ¬ 
նի գարուն պար գամ ի տ հաւատքը ցուցնելու համար մանաւանդ , 
քան իբրև, պատմ ութ իւն , կը դնենք հոռ ֆուգան գալ ալն լօգուա– 
նը։ *9յալ նու մ ամանակալ Հխսղաց գնաց մեե հալրապետն \$Հրբնա– 
ցւռց Յա կոր ի լևրինո Հալոց, ի լեառնն Յարարագալ, ի սահմանս 
յԼրարատեան տերութեանն, ի գալ առն Կորդսւաց, տեսան ել ղփըր– 
.կական տապանն նոլեան շինուաՆոլն, ղի լալս լերին հանգեաւ նա 
ի ջրհեղեղեն։ Մինչդեռ, ելաներ (&*կոբ) ընդ գժուարին ափ ափ ալռն 
յգպրարատեան լեբինն, խոնջեալ մօտ ի կատարն՝ ննջեաց% Եւ եկն 
հրեշտակ Աօա«րւ.ծււյ 1ւ ասէ ցնա* Յակոբ, Յակոբք ահա կատարեաց 
Տեր ղխնգրուաես քո* ալդ որ կալ ընդ սնարս քո՝ ե ի փա1*փ9 տա~ 
պանակին։ Եւ մեե ալ խնդութեամբ լ ոտն կացեալ Յակս բալ՝ տե սա¬ 
ներ գաախտակն, իբրև ղի կացնալ հատեալ հանեալ ի մեՆ ինչ փալ– 
տե> և դառնալր անտի Յակոբ, աոեալ զփալտն սսգբեցսւցիչ, ղնշա– 
նակ նսլետն տապանին, որ մինչև .ցալպօր կալ պա հետ լ* 1** 
։^.)ւ Ոչ ալս պատմութիւնը և ոչ ։ վկալոլթիւն ֆերսսոսալ և Յբիլ– 
գենպլ կրնան իբրև վալեր ական ընդունիր կը ,ցուցնեն սակայն, 
թե ՝Ծննգոց Յրարյաոն քրիստոնեութեան նախկին գարուց մեջ 
գրեթե առհասարակ >կ*աոնուեր .փոխանակ Յրմենիոլ. և մեր նպա¬ 
տակն ե ց" ւցան ել ղալս, ոչ թե տապանին Լա լաստանի լերանց վրալ 
հանգչելը։ 

Տ. Նրեմիալի վերդլիշեալ համարն՝ \Լրարատեաֆ§ թպգսոլոբաւ– 
թեան հետ կը Հիշե* րոտ Ե բբա լա կան բնագրին, նաև ՄիՆնէ-Ոլ և 
Յսքանազալ թագալրրդլթիւններ իբրև սահմանակիցս 
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և (հփւ,ոթէւ#էքէքւմւպպէս բուն իսկ Լքսբսպթանի մէչ>—է ՀԷ~ 
0*ց նքէրա (ք\աբելոնի) զթագպւորդլթիւնս \Լբւքաբւք(տալ, Մին^լոլ և 
ԳսփքՀեազսւթ (Եր. էրԱ. 27, ըստ \քբբ. բն.)։ եթէ ,%Հքքթ . Հր հաւա– 
տալ \Լսորեստանի բև.եռագիրները կարգաըողնևրուն՝ այս արձքսնա– 
քբոլթևանձ հէջ կը (իշուին, իբրև սպհմտնփկից և ,գբ&$ի Աւբար– 

•քսւ/ նսէև Վ|4>ւ Մօս^ագիր և նպլիրի, իբրև ուրոչն թագւսւոբոլ– 
իՀիէչնթէ Հայց յթւէզրւնք բեւկքւպգիրներուն վկալութիւնը. ուրիշ եր- 
՝կկբ*երէ, <զ*քքյս ի ոկդբան մանր մանր իշխանոլթեանց կամ անկախ 
^4|է(|«ւ բաժանեալ և տակաւ միացեալ կր գտնենք, հքքտկւցնելով, 
.և մախաւանգ Հր էից գր»9> գքխաւոբպպէս Պրեմիայի քիշեքոլ գլխէհ* 
որոլ հեղինակն չէ յեստյ բան ք%. դար նախ Հան ^.՚ կրնպնյէ 
սաուգութեամբ ասել, ի) է, գէթ ալն գարուն մ էջ՝ \Լրմենիա կոչգլսհե 
երկիրն* նյոլն էսկ Ս՝էծ Արմենիցս, կր բաժնուէր պլլ և. տլլ թագա՜ 
սդրոՀկթկքս^։ ,ք^/քքգպւդր բառն ի Հնոլմն միշտ ,չէր նշանակիր իշ֊ 
խպն ^եՆապօր և տէր մեծամեծ երկիրներու։ թ՝ագտլղր պկ^ւֆը 

–կը .&թ՝*֊էր շատ պկգպմ՝ յորւպնՀին քտդտքկերու կամ սպկպւ. գիլ¬ 
զից և. աւանայ մ ի ալն տիրող քաղաքներու իշխանտց, Հգթրս ^պզ*րտ 
\էր մանաւանդ առաջնորդս կ#*մ գլխագլորս կոչեր Փպնանպւ պէս 
փորր երկրի մը մ էջ կալին երեսուն և մի թադալորք, զղբս նքո^ա– 
՚ճեց 8եոու (8ես* յ»(՝. 9—24)ւ ք&՜ող Ղ^Ա բ֊Փզույքէս որ պնտաորպկոլս 
զերՆան ի գինոԿՀ) ճեսոլալ։ նոլն իսկ Ադոնիբեզեկ որ հղգր թս*~ 
գաւոր չէր* կը լիշէ եօթանասուն թագա լոր որոց լպղթաՆ կր, 
և զորոց ձեռաց և. ոտից բոլթ մատերը կտրան էր (^աա* Ա. 4—7). 

8. Արմենիոլ թ ագաւրրութիւնք լետ մնալոլ դարերով բոլորո 
վին կամ ըստ մպսին ազատ աո. Ասոըեստանեօք և Մարօք՝ իսպառ 
կսրուսին ինքն օրէնութիւնն առ *\՝աբեհիլ Վ^շտասպեալ, և. երկիրը 
միացալք իբրեւ նահանգ Պարսից, Արմնիք, կամ ըստ 8ունաց Ար* 
վենիա անյսւամբէ ճետ Աղերս անդր ի, ճելեւկե անք երկու բաժնե¬ 
լով զԱրմնին Պարսից՝ կոչեցին Մէծ* և. Փււ^յ» Արմենիս* (Հեըոդ* * Աք– 
ձպնագր. Պ ի սիդ ունի։ ^իլլմէն, Լնախօս. արէլեր^։ 

10« ք*«/5 Արմենիոլ ալլ ել ալլ թագաւորութեպնց էմէջ նպ– 
նօթագպնն տու մեզ է Արարատեան թագալորոլթ իւնն։ ; Ըսա մկզ 
ալս \Լր արատեան թագաւորութեան ժողովուրդն, է ազգալին անո^տմբ 
Հպյ կոչոլան ցեղը, °րո1 լեզուն լետ ժամանակաց, ի մէջ պլլ գա- 

լտոական բարբառոց հնտելըոպակտն լեզուաց արմենական Հէւզին՝ 
րնտրեցաւ լինել հասարակաց կամ արքունի լեզու առ ԱրշակոՀ.– 
նեօք, որք ի .Հյկզբան տիրելով Արարատեան նահանգին՝ առ սակաւ 
սակաւ ընդարձակեցին զիշխանութ իւն իւրէպնց ի Ավերալ բզվանդակ 
Աենին Հպլզցէ ^իտողս^թեան արժանի Է,Հգի ՒոՀզպնդ^ի գարուն 
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ՀԼրարատեան տէրութիւն կանուանէ Հայոց թագաւորութիւնը* 
<%նաց մեՆ հայրապետն ՄՆբնացլոց 3ակոբ ի լերինս Հայոց* ի սահ¬ 
մանս Արարսւտեան տէրաթեաննք ի գաւառն Կորդոլաց» (Թայլ* 
Գ. 

XI* Մրարատայ սահմանակից ազգերն էին—ի հիւսիսոյ> անդր 
բան զ^ուր մինչել *Հո վկաս՝ Ղ՝սւրանեան կամ Մրիո— գուրանեան 
ցեղեր ք զորօրինակ Վիրք* Այղուանք եւ ուրիշ ^ովկասեան ազգեր է 
Հր էից *էոգ և Մագոգը. յար ե լելից՝ ՀՀանգիկ ցեղեր, այսինքն 
Մարք և. Պարսք* ի հարաւոյ արեւելից՝ Արիո — քուշեանքէ Ասորեսա 
տան♦ ի հարաւոյ \Լրամ , այսինքն թեմական ք Vիջա գետ ք և Ա«ո* 
րիքէ ե. յարևմտից՝ այլ և. այլ թագաւորութիւնք հնտեւրոպական 
Տեղիցէ ըստ ձրէից՝ տուն &՝որգոմայ։ Հնտեւրոպական ինքնագլուխ 
ցեղեր էին մանաւանգ V* աղտ իք կամ *\որգուք՝ ըստ Հայոց> ըստ 
Ձունաց՝ ՝^աղդէացիքք մ են ալ մասամբ յելուզակաբարոյ և. լեռնա¬ 
բնակ։ I1 սոցան է թոլին լինել նինուէի և Ւաբելոնի վերջին հարըս- 
տութեան թագաւորք (տես ի ստոբեւ)։ Օոյա սերունգէն են նաեւ 
այժմու ՝Հիւրտք։ 

12, &*է էնչ քաղաքներ կային նախնական ժամանակին մ էջ ի 
Հալս՝ չիք ուրեք յիշեալ ի հին պատմագիրս։ Հերոգոտոս ևւ 
նոփոն և. այլք ի յոյն պատմագրացք որ այլ և այլ առթիւ կը խօսին 
զնախնական ժամանակէ Հայոց՝ կը յիշեն հայեցի անուանս ինչ հայ 
արքայից և արքայորգւոց9 ինչպէս Վ>արգան9 Տիգրանք Նաւարշք 
բայց քաղաք ամենեւին չեն քիշեր։ ՏԼոմանց ի հին քաղաքաց կամ 
գիլզից9 ինչպէս զնրիզայ9 զԱրմալրէ և զԱշտիշատայ կան պատ¬ 
՜ճառներ ենթ ագրելոլ, թէ էին նախնական ժամանակի քաղաքներ 9 
քանզի այս վայրք իբրեւ ազգային պաշտոնատեղի ք կային յառաջ 
քան զՏիգրան մեՆ։ \Լյս տեղերը նախնական* ժամանակին մ էջ եղաՆ 
համարելու գլխալոր պատճառ սա է> որ *Լահագն9 \Լնահիտ ևւ Աււօր– 
ղիկէ իբրև, հին դիք Հայոցէ կը պաշտուէին այն տեղեր ը9 և տե¬ 
ղիքն ք մանաւանգ \Լշտիշատ՝ էին ընգ իշխանութեամբ Վա^ւււ* 
նևաց9 որ էին բնիկ քրմական ցեղ ի Հայս յանՆանօթ ժամանակաց 
հետ է * Սակայն, և այնպէս այս անուններն —\Լրմաւիր9 Մշտի շատ և 
ալլք՝ առ մեՆ ալ Տիգրանաւ կսկսին յի շսւիլ պատմութեան մէք9 
և յայտնի պատմական յիշատակութիւն չունինք թէ ստուգիւ կային 
ի նախնական ժամանակին։ Մրգարև Հ*որենացին Մրմաւրի համար9 
Մ արիբասեան աղբիւրէ մը առնելով աս 19 թէ էր մայրաքաղաք հին 
ինչ հարստութեան զոր Հայկազեան կանուանէ9 և. սաուգաբանէ 
ևս իբրև Նագեալ լան ո սան է Արմայիսայ ուրումնք թոռին Հայկայ* - 
<1 ՝սկ որգի նորա (\Լրմենակալ9 որգւոյ Հայկայ) \Լրմայիս շինէ ի*֊ր 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



տուն բնակոլթեան ի վեր այ ոսաոյ միոյ աո– եզերբ գետոյն, և ա– 
նուանէ գնա ||ււ|| անուն Արմաւիր* (խոր* Ա* ^ա/9 
յետոյ պիտէ տեսնեն բ ոչ Աարիբասայ վկայոլթիւնը և ոչ սւոուգա– 
բանութիւնբ \"որենացւոյն կար են պատմական ստուդութիւն տալ 
մեզ զԱրմաւիր նախնական ժամանակի մայրաբագաբ համարելով Օա 
միայն ստոյգ է» որ Արմալիր, ինչպես նաև Աշա|»շաա» Երէզն, Անի 
(բեր գա բազար), թէև թո լականը և շինիչն անյայտ՝ Լա լոզ հին բա¬ 
զարներ և ալաններ էինք և ոչ Արտաշաաայ, Վաղալւշապատու, 
Դըւնոյ և այլոց պէս, սրոց ոչ միայն ժամանակն, այլ և շինողն 
Նանոթ է։ 

13* է1 բևեռագիրս Ասորեստանի թագաւորաց, ինչպէս կը 
վկայեն արդի հնագէսաներ էն Օրերդ և այլբ Օւրարգիի (Արարատայ) 
և ՎաՆայ թագաւորութեանց համար ասիք թե ունեին շատ բազար՝* 
ներ9 քորոց ոմանբ պարս պա լոր էին։ Վ.անայ թագալ որութեան բա- 
գաբներէն ոմանբ յանուանէ յիշուաՆ են ի միում յարձանագրու– 
թեանց Օարեոլբինի։ ձՆլլուսուն վանեցին , աս է Օարեուբինք իմ 
արշաւանացս մօտենալը լսելով ել արտաբս զօրօբ իւրովբ, և բար– 
ձըր լերանց հովիտներուն մ էջ ամուր տեգեր կեցալ* Առի և ի մո¬ 
խիր գարձուցի զբաղաբ թագաւորութեան նորա զխզիրգի։ և զբա– 
ղաբսն վիգիպիա և զԱրմիդ, ահագին ամրոցներՅար բունի տա- 
նէ նորա կա լայ 250 հոդի, գրաւեցի 55 պարսպաւոր բազար, յոբոց 
ութն հասարակ բազար էին, և մետասանն՝ անմատոյց բերդեր։ I1/– 
լուսունի 22 բազա բներն ք զորս Օւրսա (Օւր արդիի թագաւորն^ տ– 
ու ած՜ էր՝ 11սորեստանի հետ մ իա ցուցի*։ Այո արձանագրութենէն, 
եթէ շիտակ է ընթերցուաՆը սաչափ միայն կը սորվինբ» որ այն 
հին ժամանակին մէջ կային երևելի ամուր բազարներ ի Հայս։ Ւ– 
զիրդիք Նզիպիա և Արմիդ անուանբ բոլորովին անՆանօթ են* Վէր^– 
նոյնք այն է Արմիդի համար կրնայինբ ասել, թէ կը մօտենայ 
Վարդգէսի երգին մէջ յիշուաՆ Արտիմէդ բազարին• օւԼատուաՆ գը– 
նացեալ Վ.արդգէս մանուկն ի Տուհաց գաւառէն, զխասաղ գետով, 
ևկեալ նստեալ զ&րէշ (*վրով> գԱրտիմէդ բազա բալ, զ՝$ասազ գևտով, 
կռել կոփել զդուռն Երուանդայ ար բա լի* թոր* ք՝. բա19 ա1ս 
Արտիմէդ էր յԱրարատեան նահանգին, ուր Արմիդի համար ասէ 
արձանագրութիւնը, թէ էր բազար Վ^անայ թագաւորութեան։ 

14. Եթէ հին շինուաՆ մը կայ Հայաստանի մէջՀ այն անտա¬ 
րա կոյս Վանայ բարաբլրոյն վիմափոր անձաւներն են, որոց սկիզբը 
կորոուաՆ է նախապատմական ժամանակին մէջ» և այսմ ապացոյց 
ոչ ի՚որենացւոյն պատմութիւնն է զշինութենէ Վանոյ» և ոչ Աոո– 
րեստանի բելեռագիրներուն վկայութիւնը, այլ նոյն իսկ թարգին 
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շինոԼաեհլն անօրինակ րրճչւ, և բեւեռադիըներուն նշանաւյրր տար* 
յւերոԼթիւնը) որ ըան զբևեռւհդիրս Ասորեստանի և Ւաբերյսնի »ւէ– 
լի մեն հնութեան դրոշմը կը կրեն լինըեանս։ Լընորմանք թեպե* 
արմենական կւրչուան բեւեռագիրներն Ասորեստանի բեւեռագիրնե֊ 
րէն առնուան ք՛ ւէււրսփ և ըՕէն զնոսա նոր կը համարի* կրեդու նէ 
սակայն 9 թե ի մէջ ալո երկու, կերպ բեւեռագրութեան ք այն ե 
գրականին և արմենականին* երևելի տարբելւութիւն կար (Արմե¬ 
նական բեւեաւադրաց մեն մասը գաղափարաց նշաններ ենք ասեք 
այսինչն ւնլնպիսի նշաններ զորս ամեն ազգ9 դիանալով էելն նշա– 
նաց զօրութիլնը կրնալ իւր լեգո լալ. կարդար ինչպես մեր այժմու, 
արաբացի կոչՈւան թուանշաններն։ Մինչ9 կը յաւելու9 Ասոբես– 
տանեայց և Ւաբելացւոց բեւերւադիրներեն փոխ առնող արիական 
ազգեր* ձայնի նշաններ, այսինչն տառեր միայն՝ առին9 և կը դբեին 
այս նշաններով միայնք առանց գորնանելու ամենևին գաղափարի նը* 
շան. ԱրմենիՈյ բնակիչըք ընդհակառակն, առին մանաւանդ դագա֊ 
փարի նշանները♦ նա մանաւանդ յարձանագրութիւնս իւրեանց ըան 
զԱսորենտաՆցիո անդամ աւելի գորՆանան են գաղափարաց նշան- 
ներ է Լերջապես արմենական արձանագրութեէՈնց մեջ դրուաՆին 
կեսը դաղտփաքաց նշաններով է»* Լընորմանի այս դիաողութիւնը 
բաւական է ք*լցներ թե թեպես* ինը տԱաՂԳ Խ կտրեե* արժենա- 
կան յւելեռագրութիւնն աւելի հին ե ըան զասորեսսէանեայն 9 վասն 
զի գաղափարաց նշանը աւելի են արմենական դրութեան ըան ասս* 
րեսաանւոյն մեջ* այնպես որ եթե այս երկու դրութեանց մին ի 
միլս են առնուաՆ ե՝ զասորեատանեան դր ութ են էն ի դեպ ե ասել 
զալս. մանաւանդ ըան ղարմենականեն։ 

15. Վաէր եր հին ըաղա ը Հայոց ի Տոսպ գա լառ ի Վ^ասպուր ա– 
կան նահանգին։ Ըօա ն*որենացւոյն՝ Ասորեստանի հռչակաւոր թա¬ 
գուհին Նամիրամ շինեց զալս ըաղա ը, ուսաի և երկու աեղ ըաղաը 
Նամիրամայ կանոլանե նոյն Նորենացինւ «Հրաման աայ | Վււ#* 
զարշակ) զըաղաըն Նամիրամայ նորս գեր Լ^որ. Ը*)> և Տիդրա^ 
նայ համար ասե (Թ* «Հրաման աայ ՒարզափրաՆայ նսՈրու- 
ցանել զգերին՝ Հրեիք "*ր ի՛ Մարինաց՚ւոց՝ ի ըաղԽըն Նամիրամայ*ք 
զոր ալյուր կը կոչե Տոսեյայ* «Եւ զալն Հրե այսն որ նոյն հրեսւ-• 
թեան օրինօը կային ի. Վաե Տոսպայ, զոր աեեալ եր Ւսէրղափրա– 
նայ (Հշաունւոյ յաւուրս Տիգրանայ* բնակեցոյց Նապուհ յԱոպահան* 
(Ւոր* ԼԵ.)* Ըստ Ւորենացւոյն Նամիրամ այս ըտդաըը շինեց՝ իբրել 
ամարանոց9 ուսսփ և նոյն պատմիչը կը կոչե 9ըաղաը ամա* 
րաժՓւանի».–*^»* (Նամիրամ) հանապազ յամառնայինոն* ի խավալն 
իլր ի՝ կողմանս՝ հիւսիսպ է քաղաքն աժսրթէքստաեի դոր շինեաց ի 
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Լալա կողմնապետ Աս որե ոտանի և Նինուիի թո ղու. զՏԼրադաշտ մոգ 
և նահապետ Մարաղն (Ւոյւ. Ա. ծէ*)* ԱՀա Իորենացւոլ պա ամու¬ 
թի ւնն զշինութենի Վանալ. 

16* «Այւ# գորՆին (Ար ալի պատերազմին՝) ետքը Նամիրամ 
կը կենալ ամուրս ինչ ի դաշտին, որ լանուն Ար ալի կը կոչուի Ալրա– 
րատ, և լետոլ կքերթալ դեպի հար ալ գբօսնուլ եադ/րսէւիտ հովիտ¬ 
ներ ու և դաշտեր ու. միջ, քանզի ժամանակն ամառն ալին իբ* էլ 
տեսնելով երկիրը գեղեցիկ, օդը մաքուր, լոտակ աղրիւրներ և 
կարկաջասահ դետեր ասի• Ալոպիսի հովասուն և. ջրարբի տեզ 
վալել ի մեզ քաղաք և արքունիք շինել բնակոլթետն համար, որ- 
պիս զի չորս եդանա կաց մին (զա մ առն) անց ունենք ի Հալս, իսկ 
մնացեալ երեք զով եղանակներն՝ ի *Նինսւի։ Եւ շատ 
նելով կու դալ աղի Նովակին արևելեան կողմը, 1ւ կը տեսնի ա<ւ 
եղերը Նովուն լեռնադաշտ, սրոլ երկալնութիւնն իր լտրևելս կսլա 
և. ի հիւսիսոլ ունիր զառ ի վ*պր* իսկ ի հարաւոլ բլուր, որ սեպ և 
ուղղորդ կը բարձրանար դիպ երկինք։ Ւլրոլն հարաւալին կողմը 
կար հովիտ ^դաշտաձև, ձիդ լտրևելս կոլս, իսկ լարևմտից հի1–” 
սիսոլ ձորաձև մինչև (եզր Նովուն։ Ւ միջոցին բլրոլն և հովտին 
կը հոսիին քաղցր ջրոլ առոլք, որ լեռներին ի քնելով և ՆորՆոր* 
ների ու հովիտների անցնելով, ոմանք նաև լերանց ստորոտին 
բխելով դալին միանա լին և լինիին դետ։ Կալին նաեւ ոչ սակաւ 
շինք ի հովտին, լաջմի և ի ձախմի գետոլն* իսկ լիշեալ բլրո(ե ա– 
րևելից կողմանի իր լեառն փոքրագոլն։—ւՀԼկնի ալսպիսի իրաց 
աջոզութեան դադարեալ Խամիրամալ ա լուրս ինչ սակալս ի դաշ¬ 
տին, որ անուանեալ կոչի լանուն Արալի Ալրարաա% ելանի ի լեռ- 
նակողմանս երկրի հարալակողմանն, քանզի ժամանակ ամառն ալին 
իր, ղբօսնուլ կամելով ի հովիտս և ի դաշտս Նաղկաւիաս։ Ես տե– 
սեալ զդեղեցկութիւն երկրին և զօդոցն մաքրութիւն և զաղբերացն 
լստակադոլն բխմոլնս և զկարկաքասահութ իւն դետոց բաբե գնա¬ 
ցից՝ Պարտ ի մեզ, ասի, լտլսպիսում բարեխառնութեան օ գոց 
և մաքրոլթեան ջուրց և երկրի քաղաք և արքունիս շինել բնակու- 
թեան, որպիս զի զչորրորդ մասն ի բոլորման ի տարւոլն, որ ի ա– 
մառնալինն եղանակ, ըստ ամենալն բարեվալելչութեան անցուցա¬ 
նեմ ք ի Հալս, և զալլն ևս երիս որոշմունս օ գոցն զովութեան տա– 
Նիցեմք ի Նինռւի։ Ես անցեալ ընդ բազումս ի աեղեաց դալ հա– 
սանի լարևելից կողմանի (եզր Նովակին աղւսլ, և աեսեալ պռ 
եզերբ Նովուն երկալնաձև բլա֊ր մի, որոլ նիստ երկպլիոլթ-իանն 
ի մուտս կոլս արեգական սակաւ ինչ առ ի կող լեալ ի հէ*–սիԱոլ, 
իսկ ի միջօրի կողմանի դիպ ուղիղ աէՆ երկին հալելով, քաըանձաւ 
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կանգուն անշեղ9 և ի սմանէ զհարաւով բաղ ադոլն հովիտ իմն դաշ¬ 
տաձև երկայնաձիգ յարևելից կողմ անէ լերինն, իջանելով յեզր 
նովուն% ընդարձակ և գեղեցիկ ձորաձև• որող ե. հովտին) 
ընդ մ էջն հոսանք ջուրդ բարեհամ աց ի լեռն էն իջանելով9 ի նոբնո– 
րոց և ի հովտաց նորեալք և ի հիմ անց փեղկից լերանց միաւո– 
րեալք է նաւալումն գետոց պեր՛ճանային♦ և շէնք ոչ սակաւք ի հով¬ 
տաձև ձորակին յաջմէ և յահևկէ ջուրցն յօրինեալք• յարևելից 
կողմ անէ հաճեցեալ բլրոլն% լեառն մի փոքրադոյն*։ 

\Լյս տեղւոյն վրայ9 յալելու \Սորենացին9 հիանալով Նամի– 
րամ՝ հրամայեց շինել քաղաք և բերդ♦ և իսկոյն երկոտասան հա¬ 
զար դորնաւորք9 ասորեստանցի և հպատակդ և իւր ընտիր ար֊ 
ոլեստալորներէն վեց հագար հոգի9 հմուտ դորնոյ փայտի9 քարի, 
պղնձոյ և երկաթոյ կատարեցին փութով հրամանը։ *Նախ շինեցալ 
դե տոլն լայն և բարձր ամբարտակը Լերկու քովի բարձ բութի ւննե– 
րըյ մեՆամեն քարերով9 և շաղախը որ գորնանուեցաւ էր աւաղա– 
խառն կիրք որ մաՆնլով այնպէս հաստատուն եղան է9 որ եթէ 
պար սատկի համար անգամ քար մը խլել փորձէ ո ք՝ չէ կարող• իսկ 
ամբարտակին նեփն այնպէս ողորկ է9 որ թուի թէ հալան ճարպ 
թափոլան էէ \Լյսպէս շինեցալ ամբարտակ դետոյն մինչև ի տե¬ 
ղին ք ուր սահմանեալէր շինել քաղաքըէ \Լլս ամբարտակին պատառ– 
ուաններուն մէջ9 վասն ամրութեանն9 ինչպէս կը լսենք9 ասէ ի՚որե– 
նացին9 ալազակներ և փախստականներ կ*ապաւինինէ–€\Լստ իմն 
ակնկառոյց լեալ այրասիրտն այն և կաթոտն Նամիրամ՝ հրաման 
տայ բիւրուց և երկու հազար ար անց անարու եստից գորնաւորաց 
լԱսորեստանեալց և յայլոց իշխելոց9 և վեց հազար իւրոց ընտրե– 
լոց յամենայն արուեստաւոր գորնաւորաց փայտի և քարի։ պղըն– 
ձոյ և երկաթոյ9 որք ամենեքին կատարեալք իցեն յարոլեստգիտու– 
թեան% անել անխափան ի փափագեալ տեղին♦ և գորնն հաւասար 
հրամանին առնսյր զկատարումն։ Եւ վաղվաղակի անեալ լինէ– 
ին բազմութիւն խառնիճաղանճ գորնաւորացն և բազմարուես– 
տիՏ հանճարեղաց իմաստնոցն։ Եւ հրամայէ նախ գամ բար տակ դե¬ 
տոյն ապառաժիլք և մեն ամեն վիմօք շիներ կրով և ա լա զով մա– 
նուցեալս9 անբաւ լայնոլթեամբ և բարձբութեամբ 9 որ կայ հաս¬ 
տատուն 9 որպէս ասեն9 մինչև ցայսօր ժամանակի։ Եւ ի պատառ– 
ուաՆս նոյն ամբարտակի գետոյն այժ մ9 որպէս լսեմք9 մարդիկ 
աշխարհին ի հէն և ի գաղթականս փախստեամբ ամրանան9 իբր 
ի նայրս քարանձաւաց լերանց ամրացեալք։ Եւ թէ զփորձ առնուլ 
գէպ ոլմեք լէնիցի՝ և ոչ իբր պարսատկաց քար մի արժանաւոր 
ի շինոսսնոյ ամբարտակին խլել ոք զօր եսցէ9 թէև մ են ալ աչ. 
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խատութեամբ ջանայցե* Եւ. ի հեղուաՆս արոլեսաին որ զջԽբտէէբջ 
հայեցեալ ուրուջ որպես ՚ճարպոյ ինչ հեղման հայեցողացն երևե¬ 
ցա֊ցանէ կարՆիս։ Եւ. ալս պես ընդ բազում ասպաբ էգս անցուցես։ լ 
գամբա բա ակն՝ հա սուղ անէ ի նկատեալ տեգի բաղաջին»։ 

Հոն հրամայեց Նամիրամք ասէ Հ*որենացին> գորՆաւօ բները 
գաս գաս բաժներ և իւրաջանչիւր գա սուն վր այ ջաջ արոլեստ Աք¬ 

լորն երեն վարդապետներ Լվարպետների կարգելով սկսանել ջաղբին 
շինութիւնը։ Այս^ււ մեՆ աշխատութեամբ և. ջանիւ յետ, սակաւ 
ամաց շինեցաւ նաև. բաղաջն9 ամուր պարսպօջ և. պղնձի գրամբջ։ 
Բաղաջին մէջ շինուեցան հոյակապ տուներ կրկնայարկ և եուայարկք 
այլևայլ տեսակ և այլևայլ Գո& ջարևրէ։ Նւրաջանչիւր թաղ 
տարբեր գունով կ՚որոշուէր։ և փողոցներն էին լայն և լուսալար։ 
նաև շջնաղ և զարմանալի բաղանիս շինել տուալ ջաղբին գլխա– 
ւոր տեղերը։ Գետոյն ջրոյն մէկ մասը բաշխեց ջազաջին մէջք ուր որ 
կարօտութիւն կար և յոռոգումն պարտիզաց և բուրաստա– 
նաց9 իսկ մնացեալ մասը Նովին երկու կողմը յաջ և յսէհեակք 
յոռոգումն շրջակալ աեզեաց։ Գաղջին արևելեան, հիւսիսալին և 
հարալային կողմերը ղարդարեց գաստակերտօջ, գեղեցիկ պարտեզ¬ 
ներով և այգեստանօջք և յեա յարգարելոյ ղամենայն այսպես հոյա¬ 
կապ էւ հռչակաւոր՝ գաղթականաց բազմութիւն բերելով բնակեցոյց 
հոն։-(Աեք. հրամայե գամ բոխն ի բաղում գասս որոշեր և ի վերայ 
իւրաջլանչիւրոց գասուց ղընտիրս ի ՚ճարտարացն վարդապետս կար¬ 
գեր և այնպես ի սաստիկ Հգնութեան պահեալ յետ սակաւ ամաց 
կատաարե զհրաշալինք ամրագունիւջ պարսպօջ 9 հանգելւձ գրամբջ 
պղնձակերտիւջ։ Նինե և ընտիր ընտիրս և բաղումս ի մ Էջ բաղա¬ 
ջին ապարանս ի պէսպես ջարանց և ի գոլնից զար գարե ալս ք կրկնա– 
յարկս և եոայարկս9 գեղեցիկ գունիլջ և ընգարձակ փողոցիւջ զկգզ– 
մանս ջազաջին որոշելով։ Նինե զչջնաղս ոմանս և զղար մ անալո յ 
արժանալորս ըստ պիտոյից ի միջոցաց ջէսզաջին լուալիս։ Եւ ղմսպն 
ինչ գետոյն ընդ մեջ ջազաջին բաշխեալ գնացուցանե ի ԱքԷտս ա~ 
մենայն պիաոյից և յարբուցմոլնս բուրաստանաց և Նաղկոցացք և 
գայլն զեղերբ Նովակին յաջմէ և յահեկե, ջազաջին և բովանդակ 
շրջակային յար բո լցումն։ Եւ ղամենայն արևելեան . և գհիւս իգային 
և զհարաւային կողմանս ջազաջին զաբգարե գաստակերտօջ և սա- 
ղարթիւջ Նաուոց վարսաւորաց, զանաղանեալջ ի պտուղս և ի տե¬ 
րևս ք և բազումս բազմաբերս և գինեբերս ի նմա տնկեաց ովիաս։ 
Ել ամենայնիլ հոլ ակապ և հռ.չակաւոր զպարսպեալն յօրիներ* և 
անթիւ բազմութիւն մարգկան ի ներջս բնակեցուցանե»* 

17* ք՝ուն Վ^անայ բերդին կամ ջարաբլրսյն գալով. \Ըորենացկն 
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Հա* >^«4 ալսպէս* հս^ ^ որ անձաւին (ալս պէս կ9 անուանէ 1՝*որե– 
նացին քարաբլուրը) վր ալ, որ ջաղբին (արևելևան) Նա էրն էյ 1°րի՜ 
նևց% ալն պէս հրաշալի ենք որ ամեն մ արգո յ հնար չէ հասկնա լ և 
պատմել։ Նավս բլրոլն գագաթը պարսպելով շինեց ի նմա թագա֊ 
լդրական շինուաՆներ ՆաՆուկ և ահագին ՜ճամբաներով քնգ որս 
ելնել և իջնել սոսկալի է։ Թէ որպիսի շինուաՆներ էին սոջա՝ մեզ 
անՆանօթ էյ ուստի չենք կարող նկարագրել* սաչափ ւՏիալն՛ ասեմջյ 

՝թէ բոլոր թագա լոր ական շինուաՆոց մ էջ առաջին է ալս |լ շջեղա– 
գոլնա անձ ալին (ջարա բլրոլն) արևելևան կողմն ք ուր կարՆրու֊ 
թիլն ապա ռամին ալնպիսի էյ մինչև հա զիլ կարել ու մեջ երկա¬ 
թով գՆել ինչ պէս պէս սրահներ և սենեակներ և գանձու տոլ֊ 
էթեր և երկար վիհեր բանալ տուաՆ էյ բոալց թէ որպիսի հնարիլջ 
չէ լալա։ Նաև ջարևբուն վր ալ9 որպէս թէ մոմոլ վրա է բան գա֊ 

\կել տուաՆ է գիրեր ք որոց տեսիլն մի ալն կը հիացնէ զտես ողս։ — *\*սկ 
գՆալր բաղաջին և որ ինչ ի նման է գորՆոլ հրաշակերտսւթիւնք՝ 
բագմաց ի մարգկանէ ոչ հասու լեալք և ոչ պատմել է կարո ղու֊ 
թիլն։ ՏԼորոլ (ջարաբլրոլն) պարսպեալ զգա ղաթն՝ գմուարամուտս 
ոմանս և գմոխեչանելիս ի նմա լօրինէ շինուաՆս արջալանիստսյ 
և ՆաՆուկ իմն ահագին։ Ոքւոյ որպիսութիւն գրութեանն լօրինուա– 
Նպ ոչ ի լսելիս մեր հասեալ ճշմարտութեամբ լումեջէյ^և ոչ մեջ ի 
պաամութիւնս հի լսել հաւանիմջ* ալլ ասեմջ միալնյ թէ ամենալն 
թագա լոր ական գորՆոցյ որպէս լուաջ առաջին և վեհագոլն Հա– 
մարեսղ։ գընգգէմ արեգական կողմն անձալինյ ուր և ոչ գին 
Հի երկաթոլ ալմ մ վերագրել ոջ կար է՝ ղալսպիսի կարՆրութիւն 
նիւթոլ պէսպէս տաճարս և սենեակս օթից և տունս գանձուց և 
վիհս երկարս յ ոչ գիտէ ոջ թէ որպիսեաց իրաց պատրաստութիւն 
հրաշակերաեաց։ զա մ են ալն երեսս բարին իբր գրչաւ զմոմ հար¬ 
թել բազում գիրս ի նմա գրեաց♦ որոլ հալեցոլաՆնէ միալն գամ և֊ 
նալն ոջ ի զարմանս աՆէ* (Խոր* Ա« 

18. Ա/« է ահա անուանեալ Նամիրամակերտի նկարագիրը* ալլ 
թէ ուստի առաՆ է Խորեն ազին ալս պատմութիւնն% լալսանի չէ։ 1Ս#ւ– 
րենացէն չի խոսիր իբրև, ականատես ք և ոչ իսկ ի Մարիբասալ ա֊ 
ռաՆկչւ պատմէ։ ՏԼիարգ և իցէ՝ Խորենացւոլն նկարագրին պատմա¬ 
կան պարտ գաներ ըյ զորօրինակ Նամիրամալ Հա լաս տանի մ էջ շրջիչըյ 
ապա Վ^անալ կողմերը գալով հաճիլը տեզւոլն գեղեցկութեանըյ 
հուսկ լետոլ հազարներով գորՆալորներ և արուեստագէտներ բե¬ 
րել տալով ոչ միալն ջարաբլրոլն վրալ ալն վիմափոր ս են ե ակներն > 
ալլ և բաղաջը պալատներով բուրաստաններով և ջրմուղներով իբ¬ 
րև ամարանոց շինել տալը շինՆու են։ քՀՆամիրամ պատմական անձ 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



ենթ ադբելով առ ՛հին ո սիլ՝ քարաբլրոյն վրայ շան տլՆինոս հնա– 
գոյն շինուաեներն անգամ» որպիսի են վիմափոր սենեակներն անոր 
ընեայել պատմական հիմ չունի։ Սարաբլուրը շատ հին ժամանակ¬ 
ների հետի կոչուելով յանուն Նամիրամայ պատ՛ճառ տուաե ի յետ– 
նոց կարեել» թի Նամիրամ իր շինիչ այն հրաշակերտին» ուստի և 
վերոյիշևալ պատ մութիւնը ստեղծել, րայ ց թի ինչ պտտճառաւ այն 
րերդն ի վաղուց հետի կոչուաե ի յանուն Նամիրամայ՝ զա յս մ անի 
ի ստորև ։ 

19. 1Էրդի ճանապարհորդներին գերմանացին Նուլց» որ քան 
գայլս աւելի ճշգիւ քննաե և. մանր նկարագրաՆ ի քՎաէր և ւէանա– 
ւանգ քարաբլուրը Վանայ միջ կամ մօտ ոչ ամբարտակ գտաւ և 
ոչ հին շինք» այլ միայն հին ջրմղի մը մնացորդները» ոյւոյ պատե¬ 
րը կային ուրեք ուրեք առանց շաղախի իլրեանց Նանրութեամր 
միայն գիրար բռնող մեեամեե քարերի։ Նուլց այս ջրմվին միջ կըր~ 
ցալ կանգուն երթալ իբր քսան քայլ։ Սարաբլրոյն գալով Նուլց 
Նորխոռ կոչուաՆ հա բալային արևելեան կատարին ստորոտին՝»—քան¬ 
զի քարաբլուրը մին քան զմիւսն բարձր երեք կատար ունի»—գտաւ 
դիպ ի վեր բերդը կիսափուլ աստիճանաւոր ուղի մը» որ կը հանիր 
ի ձև. ամփիթիատրոնի շինոլաե հարթ տեղեր» թերևս նստելով 
դիտելու համար սքանչելի տեսարանը9 որ բլրին նայողներուն առջև 
կը բացուի տմբալ տտրաՆութեամբ։ Նուլց գտաւ նաև քայքայեալ 
շինուաեոց մնացորդներ 4 կամ 5 ոտք երկայն» 3 կամ 4 ոտք լայն 
քառակուսի քարերի առանց շաղախի յեց իրարու վրայ» յորոց ոմանց 
վրայ կան բևեռագիրք։ Ւայց քան զամենայն հիանալին» զոր տե– 
սալ Նուլց քարաբլրոյն վրայ՝ իին ապառաժին միջ փորուտն միջի 
միջ սենեակները9 եեփեալ կամ բռեալ ողորկ և կարեր նիւթով մը։ 
Նուլց բոլոր այս սենեակներուն միջ չգտաւ ամենևին նկար կամ 
պատկեր» որ Ասորեստանեայց հին շինուաեներոլն» ինչ։ղիս Ւորսա– 
պատու և *Նույունճուգի պալատանց միջ յաճախ են։ Աչօ սենեակ– 
ներուն միջ դիաողութեան արժանի բանն իր պատերուն փայլուն 
և անհնարին կարեր եեփը և խորշերը» յորոց ոմանք ունին ի միջո¬ 
ցի շատ խոր եակեր։ \մ՝իով բանիւ» Վ^անայ քարաբլրոյն վիմափոր 
սենեակները» թիպիտ հին և մեեագորե՝ չունին ^Լսորեստանցւոց 
շինուաեներուն ոճը» և ոչ իսկ Նամիրամայ են։ 

20* Նամիրամալ» որ դիցաբանական անուն ի՝Հկը ^հասկզուի 
՚ նախապատմական ժամանակ։ Լին արեւելեան ազգեր սովոր իին Նա¬ 
միրամայ ընեայել հին մեեամեե շինքեր՝ որոց ոչ թուականը և ոչ 
շինողը եանօթ իր։ Սայց ՎաՆաչ բերդին շինութեան Նամիրամայ 
ըեեայուելուն պատճառն այս ի։ Նամիրամ» Աստ Ասորեստանցւոց 
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՜քելիգգա և ըստ Ասորլոց Աստարա, ըստ 8ուեաց Արտեմիս, ըստ 
Հռոմայեցւոց Տիանա |լ ըստ Հայոց Անահիտ՝ էր հին արևելեան 
աստոլաՆուհի, և կը պաշտոլէր Փուշեան և Կամերան ազգերէ իբ¬ 

րև գիջութեան կամ խոնալութեան միջոցաւ յառաջ բերող Նննգա– 
կան զօրոլթիւն։ Ւ բնէ կամ աբուեստիւ քնարբի և լեռներէ պա֊ 
շարեալ պտղաբեր և զուարճալի հովիտներ նա՜իրական կը համա֊ 
րուէին այն հին ազգերէն այս աստուաեուհւոյն։ Այս նախապատ¬ 
մական Անահիտ չունէր ամենևին արձան• պաշտօնատեգիք նորա 
էին բարձր և անմատոյց տեղեր շինոլաե ամրոցներ, որ միանգամայն 
բանտ էին պատերազմի գերիներու, որ հաւանականապէս կը զոհոլ– 
էին աստուաՆուհւոյԱ։ Աալագիոյ, էրօշայ մօտ և ու՜րիշ տեղեր կայ¬ 
ին ի հնումն այսպիսի ամրոցք, որ Նամիրամայ գոբե կը համարու– 
էին (քիդդ* Արևմտ♦ Աս* I1* 2)* ՛Նաև առ. Փանանացիս, որ Փօլշեան 
ցեղին երե լելի Ճիւ1ղն էին, զոր գիտուն ք Փամեան կանուանեն՝ ան¬ 
տառ՜ախիտ ջրարբի բարձունք նոլիրական էին Աստարտ այ, . որ ՝8ա– 
նանացլոց ՀՀամիրամն, այսինքն Անահիտն էրւ ՚Նոյնպէս առ. Նսրայ– 
ելացիս ի բրել ԱստուՆոյ հետ հազորգտկցութեան լատուկ տեղեր 
նուիրական համարուաՆ էին բարձր լերինք։ Ծ ի նա լեռ՜ը ելալ Մով– 
սէս՝ Նհովայի հետ խօսելոլ։ Նոյնպէս մեՆամեՆ յայտնութիւնք և 
տեսիլք լեալ կը պատմուին ի Գիրս ի Փորեր, ի Կարմեզոս և ի Թա– 
բոր։ \3ամարացւոց տաճարը Գարիզին լերան վրայ էր։ Նսրայելացիք 
սովոր էին զոհել բարձր տեղեր ոչ միայն օտար աստուաեոց, այլ և 
աստուՆոյե իւրեանց Նհովայի, և զայս առն էին ոչ միայն այն թա– 
գաւորք, զորոց ասեն Գիրք, թէ զարարին չար առաջի տեառն», այլ 
և սրբագոյնք և սիրելիք Նհովայի, ինչպէս 0ամուէլ, Գաւիթ և Օո– 
ղոմոն։ 0ամուէլ \)իփ եկաՆ էր, հոն մօտ նուիրական բարձր տեղ 
մը զոհ մաաուցանելու, երբ Օաււււք էշերուն համար հարցունելու 
եկ աւ։ «ՎաււՆ ալուրս եկեալ է ի քաղաքս,—ըոին աղջկունք քյրու֊ 
որք* ՈԸՈ9 հոմևգիպեցաւ Աաւուզ քաղքէն գուրս,—զի զոհ է այսօր 
մողսվրգեանն ի բարձունս♦ լոր մամ մտանիցէք ի քաղաքդ՝ գտան ի- 
ցէք գնա ի քազաքիգ, մինչչև ևրթեալ իցէ նորա ի բարձոլնսն» 
(Ա« Թայ* Թ* 12)* և Նոզոմոնի համար գրուաՆ է, թէ «0իրեաց 
0 ոզոմոն ղՏէր՝ գնալ ըստ հրամանաց Գալթի հօր իւրոյ բայց ի 
բարձունս ել նա (իբրև զհայր ի*֊ր) զոհէր և արկանէր խունկս։ 
Ել յարևալ գնաց արքայ ի Գա բալոն զոհել անգ, զի նա առաւել 
բարձրագոյն էր» Թագ.* 4)։ Նամիրամայ անունն իբրեւ նա¬ 
խապատմական Անահիտ, զարմանալի արոլեստը և անօրինակ ոճը, 
որով շինուաե են վիմափոր սենեակներն յղկեալ և ողորկեալ որմովք, 

բևեռագիրներուն կերպը և լեզուն, բոլորովին տարբեր Ասոյէես- 
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տանի և Փաղգէացւոց բևեոագէբներէն, կը ցուցնեն, թէ այս հբա– 
շտկերաը քան ղԱսորեստանի և. ՓազգԷացւոց հարստոլթիւնն հին 
է1 Փուշեան ՚ճարտարապետութեան մնացորդ, ուստի 1ւ նախապատ¬ 
մական♦ միսվ բանԷւ այնպէս հին , որ թերևս Հայ ցեղն անգամ դեռ. 
եկան՜ չէր իլր գաղթականս ւթեան վերջին տեղին ք Ար արատ։ ՕւստԷ, 
րստ մեղ, ի զուր է ջանալ հայերէնով քակել Վ^անայ րևեո.ագիր– 
նևրը* այսպիսի ջանքեր չյաջոզեցան ցարդ, և նոքա, որ յոգնեցան 
այս գաղափարով ոչ այլ ինչ տուին մեզ9 եթէ ոչ երևակայեալ հայ- 

երէն մը։ 

ԳԼՈՒԽ Գ. 

աոհ»»ո սոա»ւ սա ւ տա» աա հաս– 
է 

1. Այլ աղբիւր պատմութեան Հպյոց նախնական ժամանակի.— 

Ա– ԱՍՕՐհՕՏԱՆևԱՏՔ։ 

2. Աշխարհագրական դիրք Ասորեստանի. Աղի արևն։ 3. Ասո– 
րեստանեպյք ըստ յոյն պատմազրաց։ 4. Ասորեստանի թազատրք 
ըստ Եւսերեպյ։ 5. Արդի հնարանք՝ զԱսորեստանեւպց. Մասբերոյ։ 
6. Բեւեռազիրք։ 7. Ասորեստանի թազատրք ըստ րեւեոազրաց։ 
8. Ասորեստանի պատմութիւնն ըստ րեւեոազրաց։ 9. Թէ ի՛նչ հա¬ 
լա տք կրնայ ընծայով)լ րեւեոազրաց։ 10. Ասորեստանի պատմու– 
թիւնն ըստ Հրէից գրոց. ծ՝ննղոց գիրք– Գ. գիրք թազատրաց։ 11. 
Անկումն Ասորեստանի ապացուցեալ ի Հրէից գրոց։ 12. Հրէից 
գրոց վկպյութեան վաւերականութիւնը ղԱսորեստանԷ։ 13. Ասո– 
րեստանցիք արտաքրյ Ասորւոց եւ Պաղեստինու։ 14. Արմեն իա 
աո Ասորեստանեօք. Արարատ՝ յաոման Բաբելոնի. Ցառաշ քան 
զառումն Բաբելոնի աո Սենեքերիմաւ. Բնիկ աւանդութիւն մը։ 
15. Ցիշատակութիւն մի ի Գիոդորոսէ. Բարզանէս անունը։ 16. Հպյք 
աո Ասորեստանեօք՝ ըստ Խորենացւղ/ն։ 17. Արմենիա աո Ասո¬ 
րեստանեօք ըստ արդի հնաբանից. Սարեուքինի արձանազրու– 
թիւնը։ 18. Բեւեռազի բներ էն հանուած պատէ/հւթեանվրպյ ղիտո– 
ղութիւն։ 19. Ասորեստանի անկումն ըստ հասարակ աւանդութեան, 
Եւ ըստ Հրէից գրոց։ 20. Բաբե լացիք յետ անկման Ասորեստանի։ 

1. Օրովհևտև, որպկս աււայաււ մասնաւոր ազգային պատ– 
մ ու. թ՜իլն չուեինք գնախնական ժամանակի Հայոց՝ այս պակասը էև– 
ցոլներլոլ համար հարկ է դիմել այն ազգերուն պաամոլիՒեանը, որ 
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իբր տիրող ընդհանուր ազգեցութիւն ունեցան գրեթե րոէոր Ասիոլ 
4.Սա1։ Աք* տիրող ազգերն են—Ա* Ասորեստանցի ք մինչև, ի սկիզբն 

գարուն նախ բան զ՝$ր*, լետոլ (՝♦ Մտրր և. Պալար մինչեւ ի 
սՀէՂ1ր^ գարունք և անտի ապա I1. Տոլնք, այսինքն Մակեգո- 
նտցիր և. \)ելևկեանք մինչև. Տիդրան մեՆ։ 

Ա. ԱՍՈՐԵՍՏԱնԵԱՑՀ։ 

Ց, Հինն կամ բուն Ասորեստան ուներ ի*~ր սա հ՝քանակից ի հիլ- 
սիսոլ զլե ոնալինն Արմենիա, լարևե լից% զՄարս, ի հարաւոլ զՊար– 

սըս և լարևմտից զք*աբելոն և զՄիջագետսյ լորմէ կը րաժնուեր 
ըստ 0եմականաց Գկղաթ և ըստ հնտելրոպականաց Տիգրիս կոչ֊ 
ուաՆ գետով։ Ա/"Աք4*ս Ասորեստան լերից կողմ անց պաշարեալ էր 
հնտեւրոպական կամ արիական ցեզերե♦ լարևմտից միալնք ալն ե՜ 
լալնկոլս Տիգրիսի բնակետլ ազգերն եին սեմական կամ արամեա¬ 
կան ր ուստի և համացեզ9 եթե ոչ տիրող ցեղին* գեթ ժոզովըր– 
գեան երևելի մասին։ 

Ասորեստանի գլխաւոր մասն էր ի Զունաց Ադիաբեն կոչուաՆ 
հիլս ի սա լին գաւաոնք որ բուն սահմանակից եր ի հիւսիսոլ Հալոց 
Մոկացք ^Հորճեից* և Հեր և քԼարևանգ (Պարսկահալք) կոչուաՆ 
գալառներունք և մեր հնագոլն մատենագիր ք ք Ագաթանգեղոս > 

* ուզանդ և V9 որ են ազին՝ Ասորեստանիւ կիմանան ալս հիւսիսալին 
մասըյ աբեն միալն։ Արդարև ալս մասին մեջ էին գլխաւոր 
քաղաքք Ասորեստանիք ՝$աղա, 0ոբովթ և ^էսէն (^Ծննգ* 3՛» 11)» 
հանդերձ հզօր և- անուանի մայրաքաղաք ալ Նինուէիւ։ 1ստ հին 
աւանդութեան իրի ք , որ լիշուաՆ է ի գիրս ՝Ծննգոց (ժ* 11» Ըստ 
Երր* բնագրի Նեբրովթ շինեց ալս քաղաքները. աւանգութիւն մը, 
որ որ չափ և աղոտ է՝ կը ցուցնե սակալնյ թէ ՝$ուշեան երկիր եր 
նախապէս Ասորեստանք քանզի ի *երոց իբրև անձ լիշուաՆ քու* 
շեան Ներրովթ՝ արևելեան աւանդութեան մեջ (ք*իգգեր> Արևմտ* 
Աէ#* 1*. 1.) Փուշեան ցեղին լատուկ անուն էր* 

3. Ը«ա Կտեսեալ, Գիոգորոսի և այլոց՝ Ասորեստանի վրտլ մին¬ 

չև մեր ժամանակն ընդհանրապես կը կարՆուեր* թե ^ել ոմն ե– 
ղաւ հիմնադիր Ասորեստանի տէրութեան իբր 2 >000 ամօք լառաջ 
քան զ՝$ր*ք թե Ւելալ որդին և լաջորգը Նինոս և կինը Նամիրամ 
ընդարձակեցին Ասորեստանի տէրութիւեըյ նուաճելով զՀտլս, զՄարԱք 
զՀնգիկս և զտլլ բազում ազգսք և մեՆ ամեն շենքեր թողինք մա– 
նաւանդ Նամիրամ, Ասիոլ ալլևալլ կողմերը, և թե լետ %ինուա- 
սալ, որդւոլն նինոսի և Նամիրամ ալ տիրեցին Նոլլ և թուլամորթ 
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թագավորներ մինչև էկարդան աբաղ կամ քրոնոս ԽւնկոզխւոԱֆ *քր 
պաշարուելով ի միացևալ զօրութենէ ՛Մ արաց և Ւաբելացւոց՝ ար 
րեց պինչ» հանդերձ ընտանեօք յաբքունիս իւ.ր* և այնպես վերջա¬ 
ցան. Մսորեստանի կամ Նինուէփ թագաւոըութ իւնն իբր 7Ե9ին 
նախ քան զ^ր*։ 

4. նւժեքէիոս Կեսարացիք գարու, եկեղեցական պաամիչնք փ 
ք*ելայ մինչև. ՀՏարգս/եարաղոս , այսինքն 1,993-4* մինչև 759, կու. 
տայ Մսոիեստանի թագաւորաց անուններն որ ի ներքոյ, առնլով ի 
^Հաեսեայ յոյն պատմչէն, որ Նաղկեցալ Ե« գարուն առաջին կիոուն 
նախ քան զ՝Հր*> և յորմկ կառնու նաև Ղվագորոս \\իկեղացի, ուրիշ 
յոյն պատմիչ Կեսարու և Օգոսաեայ ժամանակ• 

ք^եզոս Մանսկիազիոս Պանիաս 
նինոս Օփերոս Օոսարմոս 
Նամիրամ Մամիւզոս քՆ ՄիտրԷոս 
Ղէինուաս Օպարետոս Տևտամոս Ա» 
Մրիոս Մս կատաղես ՏևտԷոս 
Մրագիոս Աւքիւնտէս Մրաբեզոս 
՝$սևր քսէս Օեզոքոս ք՝* նազաւոս 
\Լրմ ամիգրիտէս Մտոսսաս Մնա բոս 
եղոքոս Ա* Օեզատորկս աբիոս 

ֆաղկոս Ղ^ամ պրիգէս Տևտամոս (՝» 
Օեթոս Օոսարկս €հերկիւղոս կամ 
Մամիւզոս Ա. Ղ+ամպարԷս 0արգանարաղ 

Տ. Մրգի հնաբանքք իբրև անվավեր չեն ընդունիր ոչ այս ա– 
նուններըք և ոչ Նինոսի և Նամիրամայ պատմութիւնը, զոր առասպել 
կը համարին։ 

Ա/ւք/ւ հնարանք, որ ոը դլխալորն է Օրերդ, ի բևեռագիրս 
որ ցարդ գտնուաՆ են՝ Նինոսի և Նամիրամայ ընեայոլաե . աշխար¬ 
հս» կա չութ ե անց յիշաաակութիւնը չեն գտներ* Միայն *Կին\իբալա 
լոլքին անուն թադաւորի մը համար կը գտնեն . գրուաՆ, թէ Աաւ– 
րեստանի տէրրոլթիւնր կազմեց և առաջին եղաւ որ հաստատեց 
հզօր բանակ մը։ Օրերդ բևեռագիրներուն ՚նիննուբաԱուքիկը կը 
համարի Ձունաց Նինոսը, որոյ թադտւ որութեան սկիզբը » համաձայն 
Լերոգոտոսիէ կը դնէ 3*9** գարուն, այն է իբր 1»Տ00րին սկիզբը» 
և ^\տեսեայ Նամիրամն առասպելեալ անձ համարելով պատմական 
Նամիրամայ անունը կը դանէ ուրիշ արձանադր ոՎժևան մ Էջ» | իրք և 
կին Օևզոքոսի Ւ–ի9 ի վախճանի Թ. գարուն, այկ Է 800-ին նախ քթն 
վՀր համաձայն Հեր» դո աո սի, որ Նամիրսհմայ համպը յւ»ոէ,թէ էը 
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հինգ աՂԳ 1աո–աջ քան զՆիտոկրիս, կէն Նաբռսպաղասարայ, իբր 
800-ին նախ քան ք՝Բք«< (Կի/լմէն, Լնախ օս* արևել. 

Մասրերոլ (Պաամութիւն հին աղգաց արևե լի ց* կոչուաՆ գիր- 
քին մկջ9 րևե սղագիրներ կարդացող գիանոց9 գլխաւորապկս Օրերգիէ 
(ոլինսոնի, Հընորմ անալ , Մ են անդի և ալլոց գրուաՆներկն դաղելով 
կ առնոլ \Լսորեստանեալց վրալ բոլորովին նոր պատմութիւն մը։ 

Օ. Բևեռագիր կամ սեպագիր կը կոչուին սեպի կամ րևեո֊ի 
նման տեսակ մը նշանագրօր Հաքի ե. աղիլսոլ վրաԷ գրուաՆներ։ 
ճլոպիս ի արձանագրումի լնդ գտանին մանաւանգ ի կողմանս նին– 
ու–էի և. Ւարելոնի, Պերսոպոլիս և ՎաՏւ* Բևեռագիրդ բանի մը 
տեսակ են* գժոլարագոլնը կարելական կամ Փաղգկականն կ* լետ 
սորա գալ Սաորեստանի կամ նինուկինըք հուսկ լետոլ Պարսկականը։ 
հարելացւոց և Ասորեստանեալց սեպագրութիւնն ունի իրր 600» 
Ըստ ոմանց ևս ալելի նշանագիր։ Պարսկականն ունի ՑՅ նշանագիրք 
®ք ամբողջ ալրոլրենն են ալն տեսակին։ \Լսի թկ Պուրնուֆ 
և Հասկն հնչումը գտան պարսկական րևեո֊ագրաց, և թկ Հոլինսոն 
անգղիացին կարգաց շատ պարսիկ րևեո.ագիրներ9 որոց երևելին կ 
Պիսիգունի Ղ*արեհեան արձանագրոլթիլնը։ Օրերգ և ալլդ9 որպկս 
ասի կարգացին նաև միւս տեսակներն» ալն կ Ւարելոնին և Աաւ– 
ր ես տանինը* և ալսպկս ելաւ \Լսորեստանի նոր պատմ ոլթիլնը, որ 
հետևեալե կ* 

7* Կսորես տանի հնագոլն իշխանէր կին9 րստ բևեո.ագրաց% 
քուրմ թագաւորդ։ Այւ# թագաւոլւներկն կին9 1800-44* մինչև 1500 
նախ բան ղ՝Հր*% Նսմի-դալան 9 Սամսխրին և Նրի-ամտուր, հար¬ 
կատուդ Նգիպտոսի թագալորաց, որ ղալնու ժամանակաւ իշխկին 
բոլոր աո.աջակողման \Լսիոլ մինչև Տիգրիս։ 1500-44# ետդը կու 
գան թագաւորդ \Լսորեստանի9 որոց անուանդ և թուականերն են* 

1* Ասոլր-նարարա և նա բուլ– 12* \Լսուր–գալան (1190) 

դագան (1500) 13. Մուտակիլ-նարու (1160) 
2♦ ^սոլր-րկլնիսիսոլ (1400) 14* \\սուր–րիս–իսի (1140) 
Յ# Ւոլսուր–ասուր (1390) 15* &*ուկղաթ - արաղ– ասար Ա. 
4. Աււուրու–րաղատ (1370) (1130) 

5* ք^կլ-նիրարի (1350) 16. \Լսուր–րկլ–կաղա (1090) 
6* Պոլգիկլ (1330) 17* Աամսի֊րին ք՝* (1070) 
7* էին-նիրարի Ա. (1310) 18* Ասոլր-րապ-ամար (1060) 
8* թաղման –ասար Ա. (1290) 19, Ւկլ-կատ֊իրաոսու (1060) 
9* ^ոլկղաթ-ադար Ա. (1270) 20* 0աղման-ասար ք՝* ք1010) 

10. կլ-կուգուր-ուսսոլր (1260) 21. Նրիր-րին (990 —950) 

111 \Լդար–արազ–ասար (1250) 22. \).սոլբ~Էգին–աքԷ(950—9Ց0) 
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23* Աս ուր– գան* իլ Ա. (930-..♦) 32» ք*՝ուկղաթ–աբաղ–ասար 
24. Հին-նիրարի Ր» (...–889) (745 — 726) 
25. $՝օլկղաթ–ագար 8» (889-882) 33» Օա/լւքւււն«աււաքւ ^ ^726—721) 
26» Ասոլրնաղիր–աբաղ(882֊8է>7^ 34* Սարեուքին (721—704) 
27» Սաղմ ան-ա սար I1» (857-822) 35» Սին–աքԷ~իրիբ (704—681) 
28» Սամսի-բին (822—809) 36» Ասուր֊աքԷ-իդին 681–-667) 
29. Ւին-նիրարի (809 — 780) 37» Աս ուր* պան– ա բաղ (667—6»») 
30» Աւ/օւք-դան-իլ ք՝. (780 — 752) 38» ք՝Էլ–զաքիր–իսքուն (•••-»♦•) 
31. Ասուր-նիրարի (752—745) 39. Ասուր-Էգիլ-իլանի ՝ (...–625) 

8» Ղ՝նենք համառոտ իւ Ասորեստանի պատմութիւնն րոտ բե– 
ւեռագրաց։ 

ֆուսուր֊ասոլր (1390) առաջին անգամ սկսալ հազորգութիւն 
առներլ ընդ թագա սորս ք*աբելոնի։ 

Աււ Սա ուրոս– բազա տալ. որդւով Ւուսոլր ա սուրա է (1370) եզև 
խնամութիւն ի մ էջ երկուց թագաւորոլթեանց Ասորեստանի և Թա– 
բելոնի ։ մուրնա բուրի աս Ա. Ւաբելոնի թագա լորն՝ առաւ Աաւլ– 
րու-բաղատալ դուստրը։ Այսպէս Ասորեստանի թագաւորք սկսան 
ազդեց ութիւն ոլնել ի վեր ալ Ւաբելոնի, այնպէս որ իբր հարիւր 
տարի Խաբը Ասորեստանի թագա լորն &՝ու կղաթ-ադար Ա. (1270) 
կուգայ ք*աբելոն, ոչ իբրև, բարեկամ, այլ իբրև տիրող, և ֆաբելոն 
այնուհետև կը համարուի իբրև ընդ իշխանոլթեամբ Ասորեստանի * 

ք*այց Ասորեստանի թագաւորութեան մեՆութիւնը կսկսի աո. 
Սպ.ար–աբազ–ասարալ (12 5 0)։ 

Աււ &*ոլկղաթ–աբաղ–ասարալ (1130) արգէն հարկատու էին 
Ասորեստանի, բաքք ի Ւաբելոնէ՝ *Նաիրի, այսինքն վերին կոզմանք 
նփրատ և Տիգրիս գետոց, ի հարաւոյ ^որդուաց լերանց և ի հիւ– 
սիսոյ ք ֆ)ագետաց, Ասորւոց երկրին և Պաղես տինու, կամ այժմու 
Փիլրտիստան, մինչև ի սահմանս Կապադովկիոյ և Չիլիկի111* &*ոլկ– 
ղաթ-աբազայ մէկ արձանագրութիւնը կսկսի այսպէօ« «Եօ &՝ՈւԼկ– 
ղաթ-աբաղ-ասար , մեՆազօր թագաւոր , որ կորուսանեմ զան զգա մն 
և խորտակեմ զգունդս զօրաց թշնամեաց*։ Փ*ուկզաթ֊աբ§եղ–ասար 
արշաւաե կը թուի աւելի դէպ ի հիւսիս մինչև ովկաս և ապա 
Ասորւոց վրայ։ 

(՝այյ &*ուկղաթ–արաղ–ասարայ թոռնորդին Ասուր֊րապ*ամար 
(1060) կորոյս բոլոր երկիրները, որոց տիրեալ էին նախնիք նորաէ 

8էրա Ասուր –րապ–ամ արա յ թագաւորք Ասորեստանի իբր հա* 
րիէ֊ր յիսուն տարի մտադիր էին զորացնել զտէրոլթիւն իլրեանց, 
մինչ թագաւորք հսրայելի և Ասորւոց անօգուտ կոիւներով կան- 
ցունէին իրենց ժամանակըէ 
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Ա#ւ կգաթ-Փրդարալ Ւ-իւ (889) կ*սկաաի մ ի լա անգամ հին աչ– 
խարհակալութհտն վայրագ ոգին։ Այս թագա լորին համար կը կար– 
վԽցոլի ի բևեռագիր* 9 թէ €զմարմինս պարտելոց հան էր ի յ^յ»է 1ևւ 
Մսուր-նազիր-աբաղալ յաջորդաւ ք^ուկղաթ-ադարայ (886)» նո¬ 
րոգումն լով ՝Փ՝աղա, հին բազար ի աևղւոջք ուր &ասյ խառնի ի Տիգ– 
րիս% ւինի մայրաքաղաք , և ակսանի Աս որ ես տանի բուն աշխարհակա¬ 
լս ւթ ի ւնը։ Ւոլոր այն երկիրներն, զորս Ասուր-րապ֊ամար կորալ• 

սաՆ էր նոր էն կը նուա՜ձին։ Հինին արշաւանք գէպ ի հի*֊ս է" է 4և– 
րայ Մ արաց, ի հարաւ և յարևմուաս, նա ւէանալանգ մինչև յԵգիպ– 
ատս։ Մեմփիս գրալի գէթ առ ժամանակ մի և մեհեանք կոզոպ- 
աին ի &՝եբէ։ 

Աււ Ծագման • ասարաւ I1. (857)» յաջորդաւ Ծասուր-նաղիր– 
աբաղայ սկսանի պատերազմն ընդ 1*ամաոկոսի առ ք^ենագագալ ք* 

և առ Ազայելիլ։ Միջին Ասորիք և Կիլիկիա նուա՚ճին։ 
Ծամսի-բին (822) յաջորգ Ծազման-ասարայ կ9 երթ այ մինչև 

. Կասպից կողմերը։ 
Աււ յաջորգօբ Ծամսի–բինի% ժամանակ մը կը թույնայ Ասորես- 

աԽնեայց աչխարհակալութեան եռանդը« մինչև որ ապստամբոլ- 
թիլն մը ի ՝ք*ազա՝ կը հանէ ի գահ զ&՝ուկղաթ–աբաղ–ասար ք՝* 

(745)է Մասբերոյ ընդ &՝ուկզաթ–աբաղ–ա սարայ ք՝–ի նոյն կը հա¬ 
մարի Հրէից Փ ուղայն և ք^ակղաթփ աղա սարը։ Չփար գ և իցէ% &՝ուկզադ– 
աբաղ-անար է արդարև ըստ բևեռագրաց մեՆագոյն աշխարհա¬ 
կալ Ասորեստանի։ %րեթէ ամբողջ Ասիա, յարևելից մինչև Ննդոս, 
ի հարաւոյ մինչև ի Պարսկային Նոց, յարևմտից մինչև Միջերկրա¬ 
կան և 0 եաւ Նովերը և ի Փ որբն Ծա իա, ի հիւսիսոյ մինչև ի Կուր 
կամ ի Նովն Կասպից% չեզև ազգ կամ երկիր, որ չզգաց Մսորեստա¬ 
նի գինուց զօրութիւնը։ $խուկզտթ–աբաղ–ա սարայ յաջորդին 0 աղ– 
ման-ասարայ Գ-ի (726)» որ անորդի մեռալ յաջորդեց Ծարեուքին 
(781), վեք ակացոլ պա լատան։ Ծարեուքին իլր թագաւորութեան ա– 
ռպջին տարին» Նզամայ Կումբանիդաս թագա լորին յաղթելէն ետքը 
խաղաց ի վերայ Նթովպացլոց թագաւորին 0աբակայ, որ եկաՆ էր 
լօգնութիլն Պաղեստինացւոց։ Ասորիք, Պաղեստին, Փիւնիկէ և բո¬ 
լոր Ծասիա չկրցան խլրտիէ յահէ 0արեուքինի։ Մասբերոյ ղԾարեուքին 
նոյն կը համարի ընդ Ծարկոնի Հր էից (Եււ« Ե* 1— 3)է Ծարեուքի– 
նի որդին և յաջորդը Ծին-աքէ-իրիպ (Ծենեքերիմ^ (704)» յետ 
կոտորանին զոր կրեց բանակ նորա յնգիպտոս ի սրաՆութենէ՝ իւր 
Ժամանակն անցուց Ւաբելոնի և Մ արաց կողմերն ապստամբներու 
գէմ և մեհեաններ ու պալատներ շինելով, զոր երկայն կը նկարա– 
գրէ ք*ոլինսոն «Հինգ մեՆ տէրութիւնբ» կոչուաՆ դիրքին մ էջ (Հա* 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- Ճ9 - 

1^* էջ 1ծ1«)83* Տես և Գրերդ, (ւԳաբկոնեանք* եջ 51)ւ I)ին-աքե֊ 
իրիպ սպանաւ յերկուց որգւոց իւրոց։ Ագրամելեքք Ըսա Գմիթայ, 
փորձեց թագավորել, բայց մերժուեցալ, և. տէրեց միւս որգէն Ասոլր– 

ա քէ-իտին (681) օգնութեամբ Արմ էրն զօրաց, սրոց կը հրամայեր* 
Ասուր-աքե-իտին ընգարձակեց Ասորեստանի տերութիւնը մինչև 
Օէրաճ Նովուն հիւսիսային արևելեան եզերքը, մինչև մոկկաս և 
մինչև Արտրիտ, և այնպես դիւրին ե զալ. նմա ար էրել Եգիպտոսի 
(672) աո. ք*՝արտկ աււ Ասուր-աքե-իտինի որդին և յաջորգն Ասուր– 
բան-աբաղ (667) ոչ միայն պահեց իւր հօրմեն նուաճեալ երկիր¬ 
ներն $ այլ և Լիւգացւոց թագաւորը %իւգէս հպատակեցնելով տի– 
րաճ եղաւ գրեթե բովանդակ Փոքուն Ասիոյ։ Այսպես Ասորեստանի 
թագաւորութիւնը կը հասներ $ գեթ անուամբ մինչև Նգէական 
նով (Եմիթք Պաամ• Ասուրբանիբաղայ, եջ 84—99), մինչ հիւսիսէն 
և հարաւեն բրգաւ մրրիկն տապալիչ այն հսկայ շինուաՆին, որ 
նոյն իսկ հսկայութեան պատճառաւ խարխուլ և անհաստատ եր։ 

9. Ւայց թե ի՛նչ հալատք կրնայ ընՆայուիլ գիտնականապեո 
բևեռագիրներեն հանուաՆ պատմութեան՝ առ. այս չունիմք այլ ա- 
պացոյց բաց ի համ բալո յ արանց, որ այն արձանագրութեանց ընթերց– 
ուաերը կու տան մեզ։ ք^երևս աւելի վստահութիւն կրնայինք ըն– 
Նայել այն ընթերցուաեոց՝ եթե քան զմեզ գիտնագոյնք չեին ցու– 
ցեալ միևնոյն երկ բա յութիւնը զոր մեք։ (*ըն ան ի գիրսն, որ կոչի 
աՊատմութիւն սեմական լեզուաց^, առարկելով այն կարեեաց գէմ9 
որ արձանագրութեանց լեզուն սեմական կը համարթ ասե• «ԸՏ#– 

թերցոզք բևեռագրաց ենթադրենք թե այն արձանագրութեանց լե¬ 
զուն ք մանաւանգ միոյ տեսակին1 սեմական ե> եւ կը կարՆեն գը– 
տանել ի նոսա ձևեր և բառեր, որ բնաւ տեսնուաՆ չեն լեզուաց 
այն ցեղին մեջ* Նամբոլիոն առ ի կարոզ լինելոյ մեկնել եգիպտա¬ 
կան մեհենագիրները կ՚ստեղեէր բառերք որոց հետք անգամ չկան 
ի խ պտեր էն ի, և այսու արար անընդունելի զկերպն% որով կը կարդար 
մեհենագիրները• մինչ Պուրնուֆ չհնարեց երբեք քերականական ձև 
մը9 զորոյ ՛ճիշտ նմանութիւնը չեր տեսներ ի համացեղ լեզուս ա/նր 
լեզուին, զոր կը կարդար։ Օբերգ կենթադրեք թե արձանագրութեանց 
երկրորդ տեսակին լեզուն մօտ ե եհքէլերենի, մահրիերենի, մ խավ 
բանիւ լեզուաց այն ճիւղինք զոր քռւշեան կոչել սովորել են գի¬ 
տուն ք։ Եթե արձանագրութեանց լեզուն այսպիսի ե՝ բուն 
սեմական լինել • • « է Ո՞չ ապաքեն ներելի ե մեզ կասկաՆել, երբ 
կը տեսնենք Ա սորեստանի ուսման հմտագոյն անձ մը, որպիսի ե 
Հոլինսոնք որ իւր ըեթերցուաՆներն արդարացնելու համար՝ կը 
պնգե։ թե Ասորեսաանցւոց յատուկ անուանք որոշ բառեր չենք այլ 
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այլևայլ հոմանուն բաոձրրէն մերթ մին և մերթ միւսը կը գործ ած¬ 
ուի միևնոյն լատուկ անունը ցուցնելու* զորօրինակ թագա լորի 
մը անուան համար գործածուած են բոլոր հո մանս լանք, որ գրեթե 
միևնոյն գաղափարը կու տան* թե միևնոյն աստուՆոյ համար այլ¬ 
ևայլ նշաններ կը գործածուին ըստ հա՛ճոյս* թե միևնոյն նշա¬ 
նագիրն այլևայլ կերպով կը կարգացուի և կրնայ աոնուիլ թե իբ¬ 
րև գաղափարի և թե իբրև ձայնի նշան, թե իբրև գիր և թե իբրև 
վանկ ք ըստ յարմարոլթեան իմաստին, և կը խոստովանի է թե այսպեո 
գիրերուն և նշաններուն այս կամ այն նշանակութիւնը տալով 
հանաե ե շատ բան, և շատ անգամ գիրերուն և նշաններուն տուաՆ 
ե այն ձևը, ղոր յարմարագոյն տեսաՆ ե այս ինչ իմաստն հանելու։ 
Այսպիսի տկար ենթագրութիւններով ստեղծած ե Ասորեստանի մա– 
մանակագրութիւն և գիցաբանութիւն մը։ Նսկ մարական կոչուաՆ 
արձանագրութեանց համար ասեք թե գրեալ են այնպիսի լեզուսվ, 
որոյ հոլովումն գուրանեան կամ թուրքերեն ե» շարագրսլթեան 
կարգը հնտեւրոպական, գերանս լանք սեմական ք խոնարհումը թա¬ 
թարերեն կամ կեզտերեն, բառերը թուքերեն հանդերձ պարսկերէնիւ 
և սեմական արմատներով։ ճշմարիտ բանասեր մը չի կրնար հաւա– 
տալ, թե գրասեղանին վրայ բանի մը բառարան ունենալով կարի՛ 
մարգ լուծել մ են ալ մասամբ անեանօթ գիրերով գրուաՆ անծանօթ 
լեղս լի մը եթե ոչ բոլորովին անլուծանելի՝ գոնե շատ փափուկ 
խնդիրը։ &՝եև ստուգիւ դիանանք, թե ինչ ե արձանագրութեանց լե¬ 
զուն՝ հարկ ե տակաւին լինել րս*ջ հմուտ բոլոր գրացի լեզուաց 
այն լեզուին, զոր պիտի կարդանը, աո. ի կարող լինելոյ տալ ճիշտ 
և քերականական մեկնութիւն այն մութ գրուածսց*։ *(\ւստի, յա- 
ւելոլ ըեան, բևեռադրաց երկրորդ և երրորդ տեսակին ընթերց– 
ուաենևրն՝ իբրև պատմական ճանչնալով պատմութեանս մեջ աու– 
նուլ չեմ համարձակիր։ \Լրդարև եթե այն ընթերցուածք մամ տնա¬ 
կալ իբրև ճիշդ ապացուցուին՝ իմ գրուածս ուրեք ուրեք թերի 
պիտի գտնուի, և պիտի մեզագրուիմ, թե բն՚էեբ հաւատք 
չընՆայեցի այնպիսի. աշխատութեանց, որ եթե արդարև գիտնա¬ 
կան յարդ ունին՝ կրնային մեծ լոյս տալ իմ պատմութեանս։ ք՝այց 
իմ կասկածս այնչափ անպատեհ չի թուիր ինձ, որ չափ մուտ տալ 
պատմսւթեանս մեջ այնպիսի տեղեկութեանց, որ դեռ. արտաքին ա– 
նաչառ դատողութենե անցած չեն։ Նթե ի միոջե կոզմանե պարտք 
են շնորհակալ լինել այն անձանց, որ այսպիսի դմուարին աշխատու- 
թեան կուտան զանձինս, խաբոլելու և չյաջողելու բի*~ր վտանգօք 
այլուստ խոհեմութիլնն պահանջե գիւր.՝*հաւանութեամբ չղրկել տե– 
զեկութիւններ, յորս հակասութիւններ կը տեսնուին և որ ձեռք 
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բեր ուտեր են անստոլգ միջոցներով* և աո.անց ապացուցի կը նետ• 
ուին մեր առջև» Պամ* Ս4րւ/> չէք* 1*^* Ա> ք՝)* 0՝է^ 
ոա^ մը աւելի լառաջ երթ ալով ջան գարնան՝ բևեռագրաց ը նթերց– 
ուտենէերէն տոնումջ ինչ ինչ ի պաամութիւնս մեր9 թեպետ ոչ 
աուանց կասկաեանաց ընդ վաւերականոլթիւն նոցաէ Նթե մեր կաս- 
կաեը կը ջրի% թեր ութի ւն չե մեզ ալն* իսկ եթե իրաւացի ե մեր 
երկրալութիւնը չեմջ գտնուիր ոչ խաբող և ոչ խարեալ։ 

10. Մնտարակոլս ջան զՇունացն 1ւ գբևեռադրաց% ճշմարտա– 
գոլն ե պատմութիւննք զոր տան մեզ զՄսորեստանեալց Հր էից մա- 
աեանջ9 ոչ միայն պատմականներն9 այլև մարգարտականջ։ Մարգա¬ 
րեական դրոլաեջ տեսակ մը ջերթսւաե են վարդապետական 9 խառն 
դիլցապնականալ և. ջնար ական ալ 9 կ՛երգեն անցեալ և ժամանակակից 
դեպջեր մարգարեական կամ ապառնի ո՛ճով $ իբրև Նհովալի նախա¬ 
խնամական կարգադրութիւններ9 մերթ ի խրատ և մերթ ի մ խիթա– 
րութիւն և ի ջաջալերոլթիւն Նհովալի ժսղովրդեանւ Ւալց զինչ և 
իցե րնութիւն մարգարեական գրոց՝ սա ստոլդ ե> որ ալն մատեանջ 
կը պարունակեն պատմական ակնարկութիւններ և կրնան իրրև ա– 
պացոլց Նառալել պատմութեան։ 

(Լստ Նրրալական բնագրին ՝Ծննդոց (ժ* 11)% Նեբրովթ ^ւււ– 

շեան լեա հիմնելսլ զք*աբելոն՝ եկաւ լՄսուր9 ալսինջն աորեստան9 
և շինեց զնինուե իրր %&00–ին նախ ջան վ$ր.–Հ&երկրե աստի Լի 
ՒաբելոնԷ) ել ներրովթ և շինեաց զնինուե և զքհորովթ ջազաջ և 
գ՝$աղաՖ։ ք*ալց թոզունջ Ծննդոց ալս մութ համարը9 որ չե ինչ աւե- 
լի ջան հարևանցի իմն և ազօտ ակնարկութիւն հին ջուշեան հա- 
րստութեան մը9 ման ալանդ որ Եօ թանասնից բնագիրը տարրեր 
ունի ալս թտրդմանութիւնը9 զԱսուր ոչ իբրև երկիր9 ալլ իբրև անձ 
կը համարի հիմնիչ Մսորեստանի տէրութեան և *նինուեի*–Հ&եր– 
կրեն լալնմանէ ել Մսուր ևշինեաց զնինուե և գ(\*աբովթ ջազաջ 
և գՓաղա*։ 

Նրրև արդարև պատմական և ժամանակակից կամ շատ մօտ 
ժամ տնակալ կարևոր և լալէ գի են լիշատակութիւնջ պԱսորեստա- 
նեալց որ ի Չորրորդ գիրս թագաւորաց։ Այս գիրջէն կը տեսնուի9 որ 
ի վախճանի Թ* գարունք ալն ե 800-ին նախ ջան գ՝$ր*9 կար Աս#»– 

րեսաանի թագաւորութիւն մը է մեե և հզօրագոլն ջան զամենալն 
Նանօթ թագաւորութիւնս ալեր ժամանակի։ Մրդարև Ը* գարուն 
սկիգրն եր» °ր Նսրալեքի ՄանալԷմ թագաւորն (770 — 761) օգնու– 
թե ան կանչեց Մսորեստանի թագաւորը Փուա9 կամ ըստ Նբրալա¬ 
կան բնագրին՝ Փուզա*— <Եւ ել Փուա արջալ Մսորե ստանեալց ի վե– 
րալ երկրինք և ՄանալԷմ ետ Փուալ հազար տաղանդս արեաթոլ՝ 
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քխեել ձեռին նորա ընդ նմաք հաստատել զթագասորոսթիսնն ի ձե– 
էւ՝ըն սորա։ • « • Եւ. գարձաս արքայն Ս*սորեստանեայց և ոչ եկաց լերկ– 
րք*» (Ո-. Թաք.» 3»Ե. 19)* Աո. ՓակԷԷիլ (740 — 738) Փոսղալի յաջորգը 
ք սգզաթփաղասար եկաս Նսրայելի վեր ալ և շատ քաղաքներ առ¬ 
նելով տասն ցեղերոսն մէկ մասը գերի տարաս Սաորեստան•—«8տ– 

սոսրս Փ ակեէի ար ֆալի Նսրայելի եկն $՝ա գզաթ՜ փա ղաս ար արքայ Աւա– 

րե ստանեայց, և առ զՆովն էս գԱբելբեթ։մաաքա և. զՇանովե էս զԳա– 
գես և զԼ ասովր և ղՆաղաադ էս զՆալիլեա |լ զա մ են ալն երկիրն 
նեփթադիմտյ, էս խաղացոյց զնոսա յԱսորևստան» (1*. ք^ագ* ^Ե. 29)* 

8 ոսգայի թագա սորն Ս*քազ (742 — 726) Նսրայելի թագա սորին Փա– 

կեեի և Գամասկոսի թագա սորին (Նասինի գէմ օգնոսթեան կանչեց 
զք^ագղաթփաղասարէ որ առ աս 1*ամասկոս էս բնակիչները գերի տա¬ 
րաս* — «Եւ առեսքեաց Աքաղ հրեշտակս առ &՝ագղաթփաղասար ար- 

ֆա1 Սևւորեստանեայց էս ասէ* ՝Ծառալ քո և. որգի քո եմ ես* ել էս 
փըկեա դիս ի ձեռաց ար բալին Սաորսոց և ի ձեռաց արքային Նսրայ- 
ելի լտրոսցելոց ի վեր ալ իմ։ Եւ. առ Արագ զարՆաթ էս զոսկի զգր– 
տեալս ի գանձ տան Տեառն և տան թագա սորին, և առաքեաց ար¬ 
քային \Լսորեստանեալց պատարագս։ Եւ. լոսաս նմա արքալն Աււո– 

րեստանեալց, և ել ի էՆամ տոկոս և առ ղնա9 էս վարեաց զբնակիչս 
նորա ի գերոսթիսն ի ^իր։ էս ղ1Նասին սպան* Եւ. չսքաս արքալ \Լքազ 
ընդ առաջ &*ագղաթփաղասարայ ի Գամասկոս» (Պ*. Փ՝ագ* ԺՏԱ 7-10)* 

Շաջորգ $*ա գզաթ փա զա սարայ Սաղմ անասար խաղաց Նսրայելի թա¬ 
գա սորին է\վսԷԷի վրայ (736— 72 1)> և առնելով զՍամարիա, իսրայելի 
մայրաքաղաքը ջնջեց Նսրայելի թագասորոսթիսնը և գերի տարաս 
տասն ցեղերը♦—*Սամի երկո տա սաներ որգի Աքազոս արքայի Շոսգայ 
թագասորեաց 0 վսկկ։ • • • Ե վեր այ նորա ել Սաղմ անասար արքայ 
\Լսորեստանևալցք էս եզէս նորա ՍվսԷե Նա ռայ։ • • ♦ Եւ ել արքայ 
\Լսորեստանեայց ♦ • ♦ ի Սամարիա • • • էս յամին իններորգի Սվսեայ առ 
արքայն Ասորեստանեալց զՍամարիա էս խազացոյց զՆսրայել յԱտո– 

րեստանեայս և բնակեցոյց զնոսա ի ՝$աղա և ՝$աբովրք ղգետովն 
*եովզանայ9 ի քաղաքս Մարաց* &՝ագ. 1-3* 5>6)* 61րա Սաղ– 
մանասարալ Սենեքերիմ եկաս 8 ո սգայի Եղեկիա թագա սորին վրայ 
(726 — 697) երկիցսք և երկրորգ անգամոսն զօրքը ջարգոսեցաս հի֊ 
սանգոսթենէք էս Սենեքերիմ ետ գարձաս•—«Ել. յամի չորեքտա֊ 
ս աներորդի արքայի Նզեկիայ ել Սենեքերիմ արքայ Սասորեստանեայց 
ի վերալ ամոսր ամոսր քաղաքացն &ոսգալ9 և. առ զնոսա։ • « • Եւ. 

եղէս զի ի գիշերին լալնմիկ հրեշտակ Տեառն եհար ի բանակկ անտի 
Սօտրեստանսոլն արս հարիսր ոսթսոսն և հինգ հազար « • • • և 
խաղաց գնաց Սենեքերիմ արքայ Ս*սորեստանի > էս գարձեալ Նըս֊ 
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աաւ ի Նինուէ 3»Ը* 13* 35» 36)» Նսայի (Գլ. Ի.) 

կը քիշէ Աս որ էրս տան ի ուրիշ թագաւոր մը Աարդոն, ըստ հայերէն 
թսֆրդմանութեան* Աււան անուն > զորոյ մեծամեծ լա ղթ ութի լենե¬ 
րը կ9ակնարկի լԵգիպտոս և ի ՓիւնիկԷ։ Կք թոզունք էիշել Գոլդ՜ 
թէ&1 դիրքին Նաբուդոդոնոսորը, քանզի ալս գիրքը ոչ միայն ար՜ 
ժանահալատ չէ նիւթոլն կողմ անէ, ալլ և շատ ետք է ժամանա– 
կալ 9 այսինքն ոչ յառաջ քան զառ աջին դար յեա քրիստոնէոլթեան։ 

11. Ասորեստանի թադաւորութիւնը կործանեգաւ 62&*|ծ ի 
ճեռն Եիաքսարայ Ա-պ թագա լորին Մարագ, ընդ որում նիզակա¬ 
կիր էին Ւաբելագիք։ Հրէիգ պատմութիւնն յայտնապէս չի քիշեր Ա– 

սսրեատանի թադաւորութեան կորՆանումը, կ՛ենթադրի սակայն քա¬ 
ղաքական մեծ փոփոխութիւն մը յարևելս զայնու մամ տնակալ ։ II– 

սարես տանի տէրութեան կործանման ակնարկութիւն մը ի դիրս Հը– 
րէից՝ կրոնական այն մեծ փոփոխութիւնն է, որ եզև առ. Շովսեալ9 
թոռամբ Մ անաս էի։ Գիտենք թէ առ Նզեկիաւ զորացած էր յԵրսւ– 
սաղէմ ազգային կամ Նհովայեան կուսակգութիւնը, որ հակառակ էր 
Ասորեստանի և մէտ /Եգիպտացիս։ Նզեկիա գիպուածով ագատե գալ 
Աենեքերիմ այ բար կութեն էն։ Աււ Մանասէիլ զօրագալ հեթանոս 
կալ։աակցութիւնն, որ միտեալ էր լԱսորեստանեա/ս։ Ս՝ուծան կամ 
վերսափն հաստատուեգան սեմական ազգագ կռտպաշտ սովորութիւն– 
ները$ զորս վերցուցած էր Նզեկիա։ Գահազ և Աստարա սկսան 
պաշտուիլ, բագիններ կանգնեցան երկնիգ զօր ութի ւններուև՝ նոյն 
իսկ տա՛ճարին մ էջ։ Մ անաս է նորոգեգ նաև Ամմոնացւոց աստուծոյն 
Մեղքոմտյ պաշտօնը կրակէ անգունելով ղորդին, որպէս արարեալ 
էր հալ նորա Աքագ։ €Հմայէր—ասէ Գիրք վասն Մ անաս էի — և 
հալահալ։գ լինէր, և արար վհուկս և գէտս՝է>։ Այնչափ աստուածներ 
կայինք ասէ Երեմիա, որ չափ քաղաքք* «Ըււա թուոյ քաղաքագն քոգ 
էին քեզ աստուածքն քո, Շոլդա» (Երեմ* (՝♦ 28)* Մ անաս է նաև 
շատ անմեղ արիւն թափեց* էնա և արիւն անպարտ եհեղ ՄանասԷ 
բազում յոյժ, մինչև ելիգ զԵրուսաղէմ Նայր ի ծայր1 (1** ԵԱ* 

16)* ալանդութեան Հրէից՝ այս հալածանագ ժամանակ սպան՜ 
ոլեգալ նաև Նսայի, Եհովայետնգ գլուխը։ ժոզովրդեան եթէ ոչ բոլո¬ 
րին՝ գէթ մեծադոյն մասին հաճսլ թուեգալ Մանասէի այս քաղա՜ 
քականութիւնը, որ թուի լեալ մի միայն միջոց հաշտ առնելսյ ընդ 
նսսա զԱսորեստանեայս» Արդարև այնպիսի թագաւորէ մը, ասէ 
Մասբերսյք վախ չկար Ասորեստանի համար, և ՄանասԷ 9ոըչափ 
կենդանի էր՝ մնաց հաւատարիմ Ասորեսաանեայց, ուստի և թ^Ա 
արոլյեգաւ նմա խազաղութեամբ մեռնիլ իւր աթոռին վք*Աի էնչպէս 
յայտնի կը տեսնսւի &՝ագաւորագ գիբքէն։ (Լստ գրոց Մնացորդաց 
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Մանասե գերի տարուեցալ Շաբելոն և զղջալով դարձա*. աթոռը*– 
«Ել ած Տէր ի վերալ նորա զիշխանս զօրուն ար բա լին Ասորեոտա– 
ներտլց* կալան գնա և կապեցին կապան օր և տարան ի Շաբելսն։ 
էլ իբրեւ վտանգեցալ խնգրեաց զերեսա տեառն ԱստուՆոլ իւրոր 
և խոնարհեցաւ. լոլժ լերեսաց Աւքաւրւծոք հարցն իւրոց9 և գարձոլց 
զնա Տեր լԵրսւսազեմ ի թագաւորութիւնն ի՛՜ր* (I՝* Մնա^. 

11– 13)է Շալց Ենացորգաց գիրրը /ետին ժամանակի գարե էր և ոչ 
արժանահավատ։ Մնացորդաց հեղինակը տեսնելովդ որ Մանտսե* ամ¬ 
բար շտագոլնն ի թագավորս Շուգար կ՛ապրի երկար բան զալլ թա¬ 
գավորս Շուգալ9 առ. անց ամենևին նեղովելով թշնամին երեք մինչ 
բարեպաշտ թագաւորբ9 Եզեկիա9 Շովսիա և աԱբ թագավորեցին 
զկես Ժամանակի միալն թագալորովթեան նորա9 2ւ ալն՝ «Ործ նե– 
զովթիվններոք ըստ սովորութեան իվրովմ կ*ալլալլե պատմութխւնը։ 
ՇաւելուաՆ մը մուՆանելով գերի տանել կով տալ զՄանասե զօրա– 
պետաց Ասորեստանի թագավորի մը9 զարոլ անունը չի տար9 և ա– 
պա ապաշխարել տալով գարձունել կով տալ իւր աթոռը« Ս%անասե 
մեռաւ ՇձՕ-ին նախ բան զ՝6ր*։ անասեի գնացից հետևեցավ որ¬ 
դին Ամոն որ թագալ որեց երկոտասան ամ։ 628-ին նստավ Շու– 
գալի գահը Շովսիա9 և իսկ և իսկ փոխուեցաւ բաղաբականալթիւնթ։ 
Նհովալեանբ9 կուսակիցբ ա զգա լին կրոնից՝ մ ի վս անգամ զորացանք 1ւ 
հաստատովեցավ ըստ ամեն ալն ի ա զգա լին աստուեոլն Ե հովալի պաշտօ– 
նը* Աո. Շովսեավ չի լիշ**իր Ասորեստանի անունը9 և Շովսիա կը թա– 
գավորե հանդարտ9 մինչ լանկարե Փարավոն Նեբաւով9 Եգիպտո¬ 
սի թագավորը9 կ*ելլե Ասորեստանի երկիրներուն վրալ մինչև. Եփ– 
ր ատ։ Շովսիա կ9 երթ ալ դիմավորել զնեբաւով9 և կ9սպանուի9 ան– 
տարակոլս ի պատ՛ճառս հպատակովթեանն 9 զոր ցսւցեալ եին նա¬ 
խորդ բ նորա Մանասե և Ամոն՝ Ասորեստանի թագալ որաց ք ոխերիմ 
թշնամեաց Եգիպտոսի։ Շովսիա լի բազա բականովթեան փոփոխով- 
թիվնը9 ինչպես նաև նովաճեալ Նգիպտացվոց համարձակութիվն 
առնելով լարձակիլն Ասորեստանի երկիրներուն վըաԷ կը 9"*–$նեն 
թե ալս վերջիններովն զօրովթիվնը բեկեալ եր։ Եւ արդարև ճիշգ 
ալն տարին որ Շովսիա թագավորեց՝ Աարբ և Բաբելացի բ ելան 
եին *Նինսվ էրի 4ք–1> որ9 որպես ասացտբ՝ 625-ին առնովեցավ9 և 
բարձավ Ասորեստանի թագավորովթիվնը։ Շալց Եգիպտոս չլաջոգե– 
ցավ ձեռբ բերել իւր առաջին իշքսանու թիւնն \ՆէԷ»ք վրար Հթ&պի 
Շաբելացիբ առին սեմական միապետովթիւնը։ Օւօա^ անմիջապես 
լետ մահուան Շովսեալ լանկարե կ9երևան Շաբելացիբ*— <Շա լուրս նո¬ 
րա (Շովակիմալ9 լաջորգին Շովսեալ) ել Նաբուգոգոնոսոր արբալ 
Շաբելացւոց9 և եզև նորա Նառալ Շովակիմ*։ (Էլ ոչ եւս լաւել– 
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հը Ւ"քէ պաամսւթիւնը —արքաչն Նգիպաացւոց և չանել չևրկրէն իէ-րմէք 
քանպի »». արխաչն Ւաբելանի է հեղեզաաէն Եգք/պէոացլոց մինչև. Հգե– 
աըն Նփրաա զամենաչն ինչ, որ էր արխաչին Նգիպտացւոց* ; > 
1՝^* 1, 7)» ԱչապԷա, թէպէտ չաչանապէս չի չի չալիր ՀրԷից գր"ք 
մէչ Աոորեոաանի կորՆանումը սակայն բոլոր ալս պարագաները 
կր ցուցնեն ալս նշանաւոր գէպբը՝ ®ր«/ բնական հետեւանքն էին 
վեբոլիշեալ փափախ ութիւնները։ ք\ւստի կտրեմֆ ասեր թէ Հր էից ժա¬ 
մանակակից պատմութիւնը կր հաստատի ալն աւանգութիւնր , թէ 
նախ փան գ^ր* 600–Էն իրր 25 կամ 30 տարի աո֊աջ վերցալ Աւ##ր– 
րեսաանի ինբնակալութիւնը ևւ անցաւ Ւաբելացւոց ։ 

19, ԱլսպԷս ի ՀԼսրրսրգ գրոց թագաւորաց, որ գրեթէ ժամա¬ 
նակակից է՝ եանաթ են մեգ Ասորեստանի թագաւյսրաց անունները և 
գարՆերն լԱսորիս և ի Պազեստին, 769-էն մինչև ի սպաս, անհետա¬ 
նալ նոցա ի պատ մ ութ են է։ Հր էից գրոց ալս վկալութիւնը կրնանբ 
աո.անց երկբալութեան իբրև պատմական ընգուներ բանգի ոչ միայն 
սպրիւրն, ալն է ճսրրսրգ գիրք թագաւորաց, պատմուաՆ գիպաց ժա֊ 
մ տնակալ, շատ մոտ է, այսինքն խմբագրեալ աո. գերութեամբ այլ 
և ազգին նախընթաց և լետա գալ պատմութիւնն ալնպէս կապուտն 
գիրկընգխասն է բնգ պատմութ եան Ասորեստանեալց՝ որ ամենևին 
աեդի չի թո զուր երկբալութեանւ 

18. Եսալեալ անուամբ Նանօթ մարգարէութեան արւաջին երե¬ 
սուն և հինգ գլուխներէնք որ մեՆալ մասամբ նսալեալ ենք ուստի 
և Ը# գարուն աոաջին կիսուն գորՆ՝ կը տեսնուիք թէ բաց լԱսոր– 
լոց երկրէն և ի Պաղեստինէ՝ Ասորեստանի թագաւորբ աիրաէ էին 
ուրիշ շատ երկիրներու* Նսալի ժ* գլխոլն մէջ ըստ Եբրայական 
բնագրին՝ Ասորեստանի թագաւորը 1յ անուանէ գա լագան բարկու– 
թեան Նհովալի, զոր ալսպէս խոսել կուտար ւՏո^պն որ ի ձեռքին 
նորա՝ սրամտութիւն իմ է. առ. արեցփ գնա լագդ նենգաւորք և ետու 
նմա իշխանութիւն ի վերա/ ժողովրդոց, ընդ որս ցասսւցեալ է իմք 

.ժողովել զաւտր և լափ շտ ակեր և առնել զնոսա կոխան իբրև զկալ 
գոևհաց9 Ել նա.** եգ ի մտի ի լրում սատակել ջնջել զազգս սչ ոտ¬ 
կալս. » • և ասէ• ՏԼօրութեամբ բազկի իմոլ և իմաստութեամր 
իմով արարիք բանգի իմ է հանճար, և բարձի զսահմանս ազգաց, և 
սսւի լաւար զմեՆութիւնս նոցա, և իբրև հզօր նուաճեցի գբնակիչս 
նոցա և եգիտ ձեռն իմ զստացուաՆս ժոզովրգոց իբրև գբոլն, և ժո¬ 
ղովեցի ղամենալն երկիր, որպէս որ ժողովիցէ զձուս թոզեալս, և չէր 
որ շարժէր գթև իւր կամ բանայր զբերան իւր և ճիկ հանէր»։ 
Ասորեստանի մեեսւթիլնը կը նկարագրէ նաև Եզեկիէլ ժամանակա¬ 
կից և ականատես՝ այլաբան օրէն, Լի բանան ու նոճւոլ նմանութեամր 
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խւր բառաղարգ ոճով.– ւԱսուր իբրև, նոճ մի ի Լի բանանք գեղեցիկ 
շառաւիզօք և խիտ ոստովդ* 1ւ բարձր մեհութեամբւ Ւ մէք ամպոց 
ևղև գլուխ նորաք և ^ուր ոնոյց զնա9 1ւ անդունդք բարձրաբույսն 
գնա• և զգևտս իւր ահ շուրջ զանկովդ իսրովք, և. զանտառախիտս 
իւր արձակեաց ընդ ամեն ալն փայտս դաշտին է Վա«ծ այնորիկ քար– 
ձրացաւ մեհոլթիւն նորա քան զա մ են ալն հառոց դաշտին $ և. տա- 
րահեցան ոստք նորա 9 և. բարձրացան շաոաւիղք նորա ի ջուրց բադ– 
մաց։ Ե տարաՆանևլ ի լրում՝ ի չառա լիզս նորա բնակևցին ամենայն 
թռչունք երկնից9 և ի ներքոյ ոոտոց նորա հնան ամենայն գազան ք 
դաշտի 9 և. ընդ հովանեաւ նորա բնակեցին ամենայն բաղմոլթիւնք 
ազդաց9 1ւ եզև. գեղեցիկ բարձրութեամբ իլ.րովէ վասն երկայնութետն 
ոստոց իւրոցէ զի եղեն արմտտք նորա ի ջուրս բադումսէ Սարդն 1ւ 
ոարոյն 1ւ նոճ ի դրախտին \Լստուհսյ ոչ հա լա սարեցին շառաւիղաց 
նորա ք մայրքն 1ւ սօսոյք ոչ նմանեցին ոստոց նորա♦ ամենայն փայտ 
ի դրախտին Աւււքքք1ք–ծ՜#1ք ոչ նմանեցին նմա դեղեցկութեամբ վասն անասս 
ռախիտ ոստոց նորա9 և. նախանձեցան նմա ամենայն հառք դրախ¬ 
տին փափկութեան (ևոաւծօյ) ԼԵզեկ. ԼԱ* 3—9)ւ Նսայի է. |լ Ը. գլուխ- 
ներունմէջ կը ցուցնէք թէ /առաջ քան զնուաճոլմն Նորայելի Լւ. Աա»ր– 
ւոց% \Լսորե ոտանի թ՜ագա լոր ք տիր ահ Էին Միջտդետաց մին չես Եփ– 
րատ9 զոր դետ կոչել սովոր են Նբրայեցւոց գիրք>–~–<Ս*հցԷ Տէր 
ի վեր այ քո (իսրայելի թադաւորին՝) և ի վերայ ժողովք դեան քո և 
ի վերայ տան հոր քո ալուրս9 որ ոչ եկին յար է յորմէ ղատաւ Եփրեմ ի 
8ուդայէք այսինքն զարքայն \Լսորեստանետյց։ *..&աւուր յայնմիկ դերհ– 
ցէ 8էր ահելեալ վարձելով այսինքն ի ձեռն արքային Ա<ւորեսաան– 
եայց որ յայնկոյս դե տոլն՝ զգլուխ և. զմազ ոաից9 զմօրուս ևս 
ցէ** ւՓոխանակ զի արհամարհեաց ժողովուրդս այս զջուրն Սելովայ 
որ դնայ խաղաղէ և հաճեցաւ ընդ (հասին և ընդ որդին (հոմ և լայ՝ 
վասն այսորիկ ահա հանցէ Տէր ի վերայ նոցա զջոլր դետոյն9 
զհզօրն 1ւ զյորդ9 զար քայն (Լսորեստանեայց և զամենայն զորութիւն 
նորաք է դլխոյն մ էջ կը յիշուի Եգիպտոս ընդ իշխանութեամբ 
(Լսորեստտնի. - ւԾաւսւր յայնմիկ եղիցի "ճանապարհ Եդիպտացւոցն 
առ (Լսորեստանեայս 9 և մտցեն \Լսորեստանեայքն յԵգիպտոսչ և 
Եգիպտացիքն երթիցեն առ \Լսորեստանեայս9 1ւ Նաոյայեոցեն Եզիպ– 
տացիքն Ասորեստանեայցն*։ Ե* և գլուխ ներուն մ էջ կը յիշ– 
ուի Եթովպացւոց նո լաճում ը*—«Եւ տարցի ար քայն (Լսորեստանեայց 
զԵթովպացիսն յաքսոր9 զերի տա սարդս 1ւ զհերս նոցա մերկս և 
բոկսք խայտառակեալ զամօթ նոցա ի նախատինս Եդիպտացլոց։ 
Ել. սոսկումն ունիցի զնոսա (զՓղշտացիս) և ամաչեսցեն վասն Ե– 
յժովպացւոցն որ ապաւէն էին նոցա9 և վասն Եդիպտացւոցն որ էին 
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փաււք էա ցա։ Եւ ասասցեն լա լուր լալնմիկ բնակիչդ երկրիս ալ սս– 
րիկ »ր աո. Նովեզերրն (Փքշաայ^)* ԱՀա ալս պես եզև ապաւէն 
մեր ք տ«ւ որ փախուցեալ է ար ապրեցուցանել գանձին ս մեր լերեսաց 
ար բալին Ասորեստանեալց և գտան ել օգնութիւն ի նոցանէ♦ արգ 
մեր զիարդ ապրեսցուր* (Ես* Ւ* 4— 6)ւ Ւ11. ԳէՈէ֊խը կը նկարագրի 
Փիւնիկեցւոց նուաՀումը, և զՒաբելոն կը ցուցնե ընդ իշխանոլ– 
թեամր Ասորեստանի* ւՇամօթ լեք։ 0/ր գոն> աս է Նով։*** 9որժամ 
լու.ր լիցի ւերկբին Եգիպտացլոց% ցաւր կալցին գնա փոսն Տիւրոսի*** 
վարեոցի նա լոաից իւրոց ի պանդխաութիւն հեռալար։ Տեր զօ¬ 
րս ւվմե անց հրամալեաց փոսն Փանանու կո բուսանել զզօրութիւն նո– 
րա։ 8սան կաց և անց ընդ Նով, և. թէպէա դիմեսցես ի Կիաիիս՝ 
և. ոչ անդ լիցի րեզ հանգիստ• և եթե լերկիրն ՓազգԷացւոց՝ սակալն և 
ալն աւերեալ ե լԱսորեստանեալց և անդ գուլ և գագար րեզ ոչ 
գտանիցի*։ Նսրալելի գերիներսւն համար կը պատմուիք թե Թա^– 
գաիմ փա ղաս ալ» |լ ապա Եաղմ անասաբ տարին զնոսա Մ արաց և 
պից կողմերը» զորս պատմոլթիւնն Ասորեստան կ՚անուանէէ ուստի 
լալտնի ե։ թե Ասորեստանցւոց կը վերաբերեին ալն երկիրները* - 
«Եւ խաղացսլց (&՝ագզաթփազասար զՆսրալել լԱսորեոտանեալԱք և. 
րնակեցոլց զնոսա ի ՝$ազա և ի Բարովը և առ. գետովն Գովզանալ 
ի րաղարո Մարաց (I1# Թաք.» ^է» 6)է Նոլնը կը պատմուի նաև ալն 
գերեաց համարք զորս լետոլ Ծաղմանասար աարաւ Ասորեստան։ 
Գովզան Մարաց երկրին մ էջ գետ եէ որ կը թափի Կասպից Նովը։ 
Նալն պես լետ գերութեան Նսրալելի ի 0ազմանասարալ Պազեստին 
զրկույաՆ գաղթական ազգաց անունն երեն կը աեսնուփք թե բուն Ա– 
սորեսաանե դյուրս շատ երկիրներ եթ* էեգ իշխանութեամբ Աար– 
րե ոտանի թագալս բաց* - քԵւ աՆ արրալն Ասորեստանեալց ի ք՝արե– 
լոնե և ի ՝Նսւթալ և լԱւալ և լնմաթալ և ի Աեփարուիմար և բը– 
նակեցալց զնոսա ի րազարս Եամարեալ փոխանակ որդւոցն Նսրալե- 

Ել տբր Ւաբելոնի արարին զ\)որրսվթ֊ք՝անովթ 9 և արր ՝$ու֊ 
թալ արարին գներ գազ (Հալ երեն թարգմանութիւնն ունի Անգեղի ք 
և արբլ Նմաթալ արարին զԱսիմաթք և Ալացիր արարին ղՆեբաս 
և զ\*արթ ակ ք և Եեփարուիմացիրն ալրեին ղորդիս իւրեանց ի հուր 
Ադրամելերալ և Անամելերալ աստուաՆոց Եեփարուիմար (ֆ» Թաք. 
^է* 24» 30» 31)է Ւարելոն Նանօթ (ր* իսկ Փութք (և.ա, Նմաթ և 
նեփարսւիմ՝ երկիրներ եիե հեռի լԱսորեստանե» ի հիւսիսակողման 
Միջագետացէ Ասսրւոց երկրին և Փիւնիկեի, մինչև Նսոսի կամ Հալ» 
ոց եոցըք կամ աւելի րացալալտ՝ Կիլիկիոլ և Կապադովկիոլ սահմաննե¬ 
րը։ Նչանաւյոբ է նաև Եեներերիմտլ պատգամալորին (Նափսակալ 
խօսրն առ Եզեկիա* <ԱՀա դու րեզէն իսկ լսւար զա մ են ալն ինչ 
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գեր արարին թագաւորք Մսորեաաոանեալզ ընդ ամեն ալն աշխարհս 
սատակել զնոսաք և դու. փրկիզիս* ®էթէ փրկեին զնսսա ասա- 
ուտեք ազգազք զորս ապականեզին հարք իմ։ զԳովզան և զ՝Հաոան և 
դՕ՝ափաթ և. զորդիսն ն դեմ ալ աս. Նովեզերրն է |)*լյր է արքալն Ե– 
ւմաթալ և արքալն Արփաթալ։ և արքալն քազարին Շեփարուիմալք 
Աձաք և Աւայ» (I1# Թաք» ՒԹ* 11– 13)է Շալոնի է ուրեմն։ թէ »«ւ 
նախորգօք Շենեքերիմար թերևս լաուաջ իսկ քան քԸ» Գաք նախ քան 
զ^ր*% նուա՚ճեալ էին շատ երկիրներ 1արևելիզ9 ի հիւսիսոր ի հա– 
րաւոլ և լարևմտիզ Լրէասաանի։ Նոլն ինքն նզեկիա կը վկալէք թէ 
\Լսորեսաանի թագաւորք տիրաե էին շատ երկիրներու»–֊€\Լրգարև։ 
աէրք աւերեզին թագաւորք Ասորեստանետլզ զազգս և զերկիր նո– 
զա9 և ետուն զաստույաՆս նա զա հրոր (1*« Թաք.» <1Թ. 17)* Հոս 
արժան կր համ արինք լիշել հին լունական աւտնգութիլն մը9 ար 
զԱսորեստանեալո աո. Տրովական պատերազմաւ9 ալն է 120Գփն էր« 
զ^ր*% տէր կը գնէ մեՆի մասին Փ»քուն Ասիոր քանզի ըստ Հոմերո¬ 
սի Տևաամոս արքալ Ասսրեօտանեալզ, իքրե– գրազի Տրովազւսզ՝ զՄեմ֊ 
նոն բիւ֊ր մը զօրօք կը ղրկէ լօգնութիւն Պրիամու« աւանգութ խն 
մը որ չկարէ լեաալ լինել քան զ%• գար նախ քան զ՝8|ր»ք ալս ինքն 
քան զՊիսիստրատոս։ աս. որով խմբագրեզալ Հոմերոս• 

14. Արմենիա մանաւանգ։ իբրև սահմանակիզ Ասորեսաոսնի ի 
հարաւոլ արևե լիզ չկար էր մնալ ազատ լազգեզսւթիւնէ զինուզ թա¬ 
գավորա զ Ասորեստանի։ բալզ ստոլգ պատմական վկալութիւն չւրւ– 
նինք աո. ալս է (՝այ լՆգիպտազւոզ և ի Ս՝արազՀ միլս ազգերը զորս 
վե-րագաչն քֆչեւյաք ՀրԷԷբ գիրբերէն իբրև հպատակ ԱաարԽսաանէ՝ կը 
վերարյերէին սեմական կամ արամէական զեդին։ ալնպէս որ մարթ 
է ասեր թէ Ասորեոտանի թագաւորազ գիտաւորութփւնը և ջանքն էր 
մանաւանգ բոլոր արամ էական ազգերը միազնել և ասն ել մի հզօր 
պետութիւն ըեգ գաւազանաւ իւրեանզ։ որպէո և արարին իսկ• Տփ– 
արգ և իզէ% լտլտնի չէ ի պատմութենէ։ թէ Աոորեստանի թագա¬ 
լս ր ք ջանազին կամ ման ալանդ լաջոզեզան անզնիլ անդր քան զգա– 
տին ^\որդուազ և ՝նուաճել Արմենիոլ ազգերը։ Երեմ իալէ լիշսւաե 
թագաւորութիւնք։ Ար արատ։ Մինի։ Ասքանազ ։ մանալանգ 
աոաջինը։ Արմենիոլ թագաւորութիւններ էին% կալին հարկաւ լա– 
ոաջ քան զկորեանումն Շաբելոնի։ ալն է իբր 100 ամոք լետոլ 
քան զկորեանումն Ասորեստանետլզ։ և էին բալական երևելի։ 
մինչև լինել գորեակիզ Մարազ և Պարսիզ՝ լիս պա ո բարձումն արա– 
մէական միապետութեան ի Շաբելազւոզ։ աո որս անզաՆ էր ալն 
միապետութիւնն լետ կորեանման Նինուէի։ և աոմամբ Շաբելոնի 
անզալ արիական կամ հնտելրոպական զեդին* 
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ք՝ւ»|յ ոչ միայն յառման Տա բերնի, այն ե ԵՏ 8-ին, այլ և իբր դար 
ո. կէս յաո֊աջ բան զայն թ օսական, այսինքն 707֊էն նախ բան 
զ՝Տք. առ. 0են ե բեր իմ աս ի գիրս Հքէքյ կը ւէշՈ9֊ի Երեմիայի երեք 
թագասօրոսթեանդ մին, Արարատ, իբրև, ազատ ե՛րկիր։ (ԼստՋորրորդ 
քք«9 թագավորադ (Գչ. 37), երկ ու* որգիբ Տենեքերիմայ յետ 
ոպանանելոյ զհայրն իսրեանդ փախան Արարաաայ երկիրը• — <Եւ եզև 
մինչդեռ, երկիր պա գաներ (Տ են ե քերի մ) ի տան նեսրաքայ ասաոսա– 
Նայ իսրոսմ* Ադրամելեք և Աարասար որդիբ նորա հարին գնա որով, 
և ինբեանբ զերՆան յերկիրն Արարատտյ»։ Տա յանի ե թե Արարատ 
չեքէ գեթ լայն մամ ք ընդ իշխանոսթեամր կամ ընդ ազդեդոսթեամր 
Աաորևաաանիէ ապա թե ոչ հայրասպան քն չեին համարձակիր փախ- 
չել հոն։ Աանասանդ որ ըստ \"որենադսոյն՝ յայնժամ ու. Լա յոդ թա– 
գա սորն, որ Տկայորդի կը կոչոսեթ պատողով ընկա լալ. զնոսա, 
և ի նոդանե ոերեդան երկու. երևելի քեղբ Լա յոդ $ ԱրՆրոսնիք 
և Գնոսնիք. –ւՏորոդ ղմին յարևմտիդ հարասոյ աշխարհիս մերոյ 
րնակեդոսդանե Սկա (որդին մեր բաջ նախնին, այսինբն զՏանա– 
սարնիսկ Արգամոզանն (Ադրամելեք^ (ալւևելիդ հարասոյ նորին կող– 
մանն րնակեալ։ Ւ սմանէ ասե պատմագիրն (Մարիրաս) լինել քԱքւ– 
Նրոսնիս և զհնոսնիս» թոր* Ա« ՝9՝ան զվկայութիւն է*սրենա– 
դէ֊ոյն ղ&րաւոր ե նոյն իսկ Արերունեադ ազդին ասանդոսթիսնը, որ 
դեռ. կենդանի եք ի ոկդրան 0** գարուն։ Երբ Տազկերտի որդին Սա– 
պոսհ ի մականախազուն զար կաս մականաս Նա սաս պայ Արերոսնսոյ, 
ասելով, ւԾանիր զբեզ»՝ Նասասպ պատասխանեց« «Ա|/ւ, ՛ճանաչեմ և 
զիս արբայորդի ի սերմ անէ 0 անասարայ և ունիմ իշխանոսթիսն ընդ 
եզրարս բո զըարձն արքայի համրս սրել» թոր, 

15* Արդարև *Նիոդորոս \) ի կեղտդ ի յԱսորեոաանեայդ պատմոս- 
թեանք զոր ի Կաեսեայ առան ե՝ կը էիշե Տարզանե« անոսն Արմեն 
թազա սոր մը յազթոսաե ի Նինոսէ և նորեն հասաաաոսաե ի թա– 
գասորոսթեան իսրոսմ (*Հիոդ, Տիկ. (՝• Ա«)է Լա սան ական ե թե Ա""– 
րեսաանի աշխարհակայներեն մին րռնեդ կամ ի նեղ արկ Արմենիոյ 
թադասոր մը, և խորադետ Լայը զիջանելով բան զինբն հզօրա- 
դունին% հասաատոսեդաս ի թագասորոսթեան։ Տայդ հասանականոս– 
թիսնը պատմսսթիսն չեք և Դիոդորոսի յիշեալ պատմոսթիսնը չունի 
պատմական երաշխասորոսթիսն, բանդի ոչ Գիոդորոս ժամանակա– 
#9 է» և «է ազբիկն, ուստի առաե ե՝ եանօթ* 

*Հիտոզոսթեան արժանի ե սակայն Տար զան ես անունն, որ Լա յոդ 
սովորական Վյարդանեո կամ կարդան անոսան յո սնար են թարգմա– 
նոսթխնն ե9 Եթե ապադոսդսսի այս պատմոսթիսնը կ՝ ապադոսդոսի 
նաև թե ""1ԳԸ "քո1 թադասոր եք կարդան՝ հնտեսրոպական եք• 
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քանզի ՎարղԱ/Ն՝ հնաեւրոպական բառ ե և. կը նշանակե ՈւսեէԱի որոլ 
արմատը Հաքք» է^ոՍԳ Ը**Գ վաթ բառին* կր գան ու.ի մեր վարդա¬ 
պետ9 վարդապետել* վարդապետութիւն բաոյերուն մէջ* 

16. Հ՛որեն ազին անուամբ ի Աարիբասալք բալց իրօք ի Կտեսնաք 
առնլով կր լիշե նոլն պատմութիւնր պարագաներով փաիոխմամբ։ 
Ըսա Հ՚որենացւոլն *Նինոս ոչ թե կր 1ադք^ե ^ա1ո9 թագավորին, ալլ 
առ երկիլզի հրաման տալ նմա վարել զիւր իշխանութիւնք համար- 
ձակութիվն տալով րոտ օրինի թագավորադ \Լսորե ոտանի վար ոտ¬ 
կալ կապել մարգարտե* և երկրորդ նորա կոչիլ*—*Նինոս թագավո¬ 
րնա լ ի Նինուե • • • խորհեր բառնալ քնջել զա մ են ալն ՛ճետ սերմա- 
նեալ լարանց քաջին Հալկալ» ալլ երկիլղ կա սկան անագ խարդյաւյանակ 
լինելոլ իւրոլ թագավոր ութ եան զալսպիսի համարեալ իրադորՆու– 
թիվն* ՆաՆկե զչարութիվննք և. հրամալե նմա (Արամալ) զալն իշ¬ 
խան ութ իվն անկասկաՆաբար ունելք և համ ար ձակութիվն տալ նմա 
վարսակալ անել մարգարտե և. երկրորդ նորա կոչել» (I"որ* Ա* 
Հ՚որենացւոլն աղբիվրրէ որպես զի մեկնե Արմեն անունր, ինչպես 
նաև. ՄեՆֆ Փոքր, Առաջին> Երկրորդ, Երրորդ և Չորրորդ Հայք 
կոչովմներր հալ թագավորին ք^արզանէս անունը կր փ"խե լԱրտմ, 
տիրել կով տալ նմա Հալաս տանի արևմտեան կոթան և լանուն նո¬ 
րա կոչել կով տալ զՀալս* Արմեն։ քայյ ոչ Արմեն անունը ք և ոչ 

1ւ Փոքր, Առաջին ք Երկրորդ> Երրորդ և Չորրորդ Արմեն իա կո¬ 
չումները կրնան Արա մ էն գալ> ինչպես պիտի տեսնենք լետոլ։ Ւ*– 
րենացին լետ դնելսլ զՀալս առ Արամավ բարեկամ Ասորեստանեալզ՝ 
լաջորդ տալով Արա մալ զԱրա* կր թշնամացնե զՀալս րնդ Ասորես– 
տանեալս առ վավաշոտն Նամիրամաւ, և ապա առ նորա, 
մինչև ի կորՆանույմն Նինուեի, կր դնե զՀալս հպատակս կամ հար¬ 
կատուս Ասորեսաանի։ ք*ալց ոչ ալս պատմութեան միալն, ալլ և 
նոլն իսկ մարիբասեան աղբեր վրալ տեսցուք ի ստորև։ 

17. Արդի հնաբանք, որպես թե բևեռագիրներեն առնլով 
բաւական երկալն և բոլորովին նոր պատմութիւն մր կով տան մեզ 
զԱրմենիոլ առ Ասորեստանեօք։ 

ւՄինչև Եարեուքին (721 — 704)—ասէ Աասբերոլ, (Պատմ. Արև* 
ազդ• ^իրք (՝*)-Ասորեստան մեՆացաՆ եր կորսաեամբ ալնպի– 
սի ցեղից և թագավորովթեանց, որ հզօր տերութեան մր առջև եր¬ 
կար դիմանալու չեին բավական։ ցեգք և թագալսրութիւնք վեր¬ 
ջապես բարձան ի միջոլ, բալց կալին տերութիւնք պնդակազմք իբ¬ 
րև զԱսորեստանք որք կարող եին ոչ միալն զդեմ ունել, ալլ և հար– 
ուաե ևս տալ հզօր տերութեան։ Երբ Եարեուքին թագավորեց* Ա– 
սորեստան ուներ սահմանակից ինքեան երիս ալսպիսի աերովթիւնո > 
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այն է պՆգիպտոս լարևմտից հարաւոլ, զթագաւորութիւնն Ոլրար– 
քձՔյ (էէրարատալ) ի հիւսիսոլ և զհին թագալորութիւնն Եզամալ 
լարևևլից հարաւոլ։ Եգիպտոս, Ուր արդի և Նղամ էին թումբք ըն– 
գէմ ^Լսորևստանի և իբրև, միջնորմ ի մէջ նորա և մնացեալ աշ¬ 
խարհի։ արդարև. Եարեուքին և նորա իբրև, գամս լի սուն 
տարին լաղիՒսւթիւն ի վերալ լաղթութեան ալն երեք ազգաց գէմ, 
առին զքաղաքս նոցա, և գին ի նոսա կուսակալներ, հարկատու իշ¬ 
խաններ ք պա հա կապաններ. դիերին չէր սակալն Եգիպտոսի պէս 
երկիր մը ընկՀել ի սպաս., ինչպէս ըեկճեցին զԱսորիս 1ւ զՀրէաս- 
տան• ուստի և լաջողանք \Լսորեստանեալց աո. Նեղոսի, Երասխալ 
և Ալլա լի՝ առօրեալ միալն էինք և ալն լաջոզանաց արագ կը լաջոր– 
գէին ձախողանք։ Ւանակք նոցա, հզօրագոլնք անգամ, ալն ինչ կը 
կարՆէին լինել լակաստանի՝ լան կարն կը գանէփն զինքեանս վանեալ 
և վկանգեալ։ 0 աէպ լաղթութիւններով մաշեցուցին թշնամին ք քայյ 
մաշեցան մ ի անգամ ալն ինքեանք։ Ծինչ զԵգիպտոս և զԵզամ նուա- 
՜ճեցին՝ կը կարՆէին թէ ա Ժ ատեցան վասն իւրեանց, բտլց շուտով 
տեսնուեցաւ թէ Պարսից համար աշխատաՆ էին՝»։ 

Եարեուքին, ըստ բևեռագրաց, անգէն լաս. աջն ում ամի թա¬ 
գա ւոր ութ եան իւրոլ ել ախոլեան իւր տէրութեան ալն երեք |3՜րշ– 
նամեաց գէմ։ 8էա հարկանելոլ 721-ին Եզամալ թագաւորը *էում– 
պանիկաս՝ լաջորգ ամին լարձակեցաւ ի վերալ 0 աբակալ ար բալին 
Եգիպտացւոց, որ լադթուելով փախալ ի վերին Եգիպտոս ուր մե– 
ււաւէ 8էա պարտութեանն Եգիպտոսի՝ կարգն Աւրարգլոլ էր։ ճայ– 
նու մ՜ամանակաւ ք ըստ Մասբերոլի, Արմենի ոլ լեռն ալին երկիրն, 
ուր կը բխեն ե^յւաա և 8 ի գրիս՝ կը բնակէր Վյւայ և ուրիշ Կով– 
կասեան ազգաց հետ համազգի ցեղ մը, տարբեր լալժմու Հալոց• 
Արմենի ա կը բաժնոլէր մանր մանր տէրութեանց, օրոց անոլանք, 
ասէ ձասբերոլ, Նանօթ են մեզ, բալց տեղերը միշտ գիւրաւ չենք 
կրնար որոշել աշխարհացուցին վրալ։ Այն մանր մանր տէրութեանց 
գլխաւորներն էին, —*Նաիրի (Արմենիոլ հա րա լա լին արևմտեան մա¬ 
սը, Աղձնիք, ՝Ծոփք) լակունս Եփրատալ և Տիգրիսի, Մաննա (Վան) 
լարևելից հարաւոլ, և Մուսասիր (Մւււշ) ի հիւսիսոլ Վանայ Նովուն, 
Աիղտիս լել,անց (ալժմ գաւառ Կարնոլ) և Միլիտի (Մալագիոլ) իշ¬ 
խան ութի ւններն հանդերձ Աւրարգւոլ (Արարա տալ) թաղալորու– 
թեամբ, որում լաջողաՆ էր բոլոր տլն դրացի ցեղերը կամ թագա– 
ւորութիւններն առնել ինքեան դաշնակից։ Մինչև Աարեուքին Ա– 
սորեստանի թագաւորք չկրցան ալնպէս ստէպ և ազատ արշաւել 
լԱրմենիա, ինչպէս կ*արշաւէին ի II ֆքագետս, լԱսորիս և ի Պաղես– 
տին, թէ վասն ամրութեան երկրին,—քանզի իբրև ամբարտակ կալին 

7 
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առաջի նոցա լերինբ Մրմենիոյ ղժուարամատոյցբ, ուր բաց ի դըժ– 
ուարութենէ ուրիշ օգուտ պիտի չկրնային բաղել,–և թէ վասն բա* 
ջութէրան բնակչացն։ Ւայց և. այնպէս ք^ուկղաթ-աբազ-ասար Ա* 
(1130) յարձակաե էր նաիրիի վրայ, զոր նորա նուա՜ճեցին 
մ են ալ մասամբ, այնպէս որ յԹ» գարուն նախ բան զ՝$ր* Տիգրիսի 
վերնա գա լա ո՜ր գրեթէ ամբողջ հարկատու կամ հպատակ էր Մսորես- 
տանցւոց։ Մսուր-նազիր արաղ (883 — 857) սկսալ Մաննայի գէմ կրո֊ա 
ոէ–իէ։ Բազմանա սար գնաց աւելի յառաջ և. յարձակեցալ (\ւրալ»- 
գւո յ վրա է։ քՀարկաւ 84:1-ին զթագաւոր երկրին զԱրամէ, 832-ին՝ 
զյաջորդ նորա \1ատուրի, 830-ին՝ Ս՝ աննայի իմա գա լորին զօր բր, յա– 
ջորգ ամին՝ Օւրարգւոյ Ղ°րբը. բայց այսու ամենայնիւ ոչինչ օգտե– 
ցաւ, բան զիր այն ինչ կը յազթուէր թշնամին՝ անդ.էն գլուխ կը 
վերցնկր նորէն։ Ւին՜նիրարի 813-4:1* մինչև. 810 երկիցսք և. 
Օաղմ անասար 7 87–էն մինչև. 784 չորիցս արշաւեց ի վեր այ 
Մաննայի, և. ապա երկիցս, այսինբն 782-ին և. 780-ին՝ ի վերայ Ու֊– 
րարգւոյ։ Օւրարդի չնուա՜ճեցաւ, նա մանաւանգ օգտեցաւ։ Ւ հա– 
ղորգակցոլթենէ աստի ընդ Մսորեստանեայս Նաղկեցալ երկիրը կրր~ 
թոլթեամբ և. արուեստիւբ* նա փոխ աո.ալ Ա որեստանցւոց գրե¬ 
լս յ եղանակն անգամ, բևեռագրութիւնը։ Մին ի թագաւորաց եր¬ 
կրին Պէլիտուրիս Ա» որգի Նուտիպրեայ՝ ետ բերել ի նինուէէ գպիրո, 
որ իւրեանց քԱսորեստէսնի) լեզուաւ յօրինեցին պաշտոնական արձա– 
նագրութիւններ, Մսորեստանի թագաւորաց փառաւոր տիտղոսները 
տալով Ռլրարգւոյ թագաւորին է նինոլէի լեզուն եղալ ժամանակ մի 
Օւրարգւոյ գիտնոց լեզուն, յեաոյ առ. Նսպուինալ IX–ով, որգւով 
Պելիտուրիսի՝ \Լսորեստանեայց գիրն ի*–իբ իւ֊իվ* փոփոխութեամբ 
արկաւ ի կիր բնիկ լեզուաւ գրելու։ աո. ք^ուկղաթ-աբաղ-ասա– 
րալ Ւ֊իւ \Լսորեստանցիբ զօրացան միլս անգամ։ (\ւրարգւոյ թագա- 
(֊որը Օարտա չարաչար յաղթուեցաւ նախ 742-ին, ապա 734-ին, այն* 
պէս որ ստիպուեցաւ հաշտութիւն խնդրել։ 

Սարտայի յաջ§ւրգը Մինուաս Ա* յիշուելու արժանի գորՆ մը 
չունի♦ բտյց Մինուասայ երէց որգին Օւրսա եղել ա հեղ թշն ա •րէ 
Օարեուբինի։ Օւրսա խորհեցաւ ազատել զինբ 1ւ զգրացիս իւր յազ– 
գեցութենէ \Լսորեստանեայց, և. ամէն միջոց գորՆաՆեց այս նպա¬ 
տակին հասնելու։ նախ ջանաց Մաննայի թագաւորն Նրան զու զա¬ 
տել Մսորեստանի հետ գաշնակցութենէն, և. երբ Նրանզու չհա՚ճե֊ 
ցաւ՝ ք\ւրսա քՀիգարգոլի թագաւորին Միգգայի հետ միաբանելովք* 
ապստամբեցոյց այն երկրին (Մաննայի^ ժողովուրգն Նրան զոլի գէմ։ 
\1արեսւբին փութաց յօգնութիւն դաշնակցին իւրոյ* առաւ յարձակ– 
մամբ Մաննայի երկու բազաբները, 0 ուանտաբուլ և Տուր տուբա, 
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8ր յարաՆ էին է Միգագգի, հրձիգ արար զնոսա, և զբն ակիշս նո– 
ցա տարաւ յՄսորիս (719)է ՄեեամեՆ ապստամ բո ւթիւններ, որ Եարև֊ 
ուբինի տէրութեան մէջ բրթան՝ արգելին զնա լա ու աջ աանել պա¬ 
տերազմն ընգգէմ Ռւրսայի և գաշնաւորաց նորա։ \3 արեուբին 
յեա իբր երկու, տարի կռուելոյ (երկրին Եինուբգայի (718) և ըն– 
կենլոյ յաթոռոյ զար բայն Փարբեմիսի ւշքիսիրիս (717), երբ նորէն 
եկաւ Արմենի ա՝ Մաննայի թագաւորն Նրան զու. մեռան՛, որդին Ա^ա 
յապստամբութ եան ուրեբ սպանուաՆ, և. յաջորգաՆ էր նմա Օւ^ու– 

սուն, իւր բերգա բազա բներ էն բոան և֊ երկու, բեր գա բա զա բ իբրև 
գրաւ հալա տարմ ութ եան տալով (1ւրսայի։ \) արեուբին աճապարեց 
զարկաւ. զէ\ւլլուսուն և զՄի դա գդի և ապականեց երկիրը որ ի մ էջ 
(ևրմիոյ 1ւ Վ^անայ Նովերուն. բռնեց նաև. զՊակաաադգի, Միլտիս 
լերտնց թագավորը, մորթել տուաւ գնա կենգանւոյն անդ ուր Աքա 
սպանուաՆ էր* ՌւԱՈԼԱՈւն առ երկիւղի, թէ գուզ է Նոյն չարիբ ին– 
բեան ևս պատահէին՝ աիութաց իբրև թռչունեկաւ. և ինկաւ 
յազթոզին (0արեուբինի^ ոաբը։ \) արեուբին ներեց նմա և ետ նմա 
միւսանգամ զթագաւորութիւն նորա։ Փոբր մի լա ևս՝ և ձեռբ պիսփ 
իյնար նաև ք\ւրսա, եթէ 0արեուբին չստիպուէր ապստամբութեան մը 
պատճառալ երթալ իւր աէրութեան հարալային կողմը (716)* ճաշորդ 
ամին (^71 ծ) (\ւԱՈւսունի ապստամ բութ իւնը կոչեց գարձեալի հիւսիս 
զ\)արեուբինք "րոյ երևելը միայն բաւական եզաւ ցանուցանել ապստամ- 

բութիւնը* Նոյն տարին արշաւեց 0արեուբին հիւսիսային կամ փոբր 
Մաթաց վրայ և անգուստ մտաւ յՕւրարդի (714)է 1\ւր սա յազթուե– 
ցալ չարաչար ք և լբեալ թոզեալ յամենեցոլնց՝ խոյս ետ ի լերինս, 
ուր առանց գտնելու ամուր ապաստան՝ շրջեցաւ աստանդական իբ¬ 
րև հինգ ամիս։ Այւ# միջոցին 0արեուբին աւերեց զՕւրարգի. (\ւր– 
ոայի բազա բեերէն շատ բ տրուեցան (\ւլլուսունի։ ճաղթուեցաւ նաև 
Մուսասիրի թագա լորն (\ւր զան այ, Օւր սայի վերջին դաշնակիցը։ (1ւք– 
սա այս ձախորգութեանց լուրն առնելով առ յուսահատութեան 
չոբաւ. պի՚֊րովի* 

ք՝այց մահս լամբ (\լր սայի իսպառ չնուաճուեցաւ ք\ւրարդի։ Եղ¬ 
բայր և յաջորգ ք\ւր սայի Արճիսգիս՝ վանեց զԱսորեսաանեայս։ Սա– 
րեուբին այնուհետև գարձոյց իւր զօրութիւնը Մ արաց և ուրիշ աղ– 

Գ~9 4քա1՝ 
Օբևրգքւ թ արգմանութենէն առնլով կու աանբ հոս հեաաբրր– 

բիր ընթերցողաց հատուաՆ մը 0արեուբինի արձան ագրութիւննէրրէն 
որ ի \Ս որ սա պատ։ «Աւմրիս, I "ուլուգգուի թագաւորն՝ դրժեց ուխ¬ 
տին որ ընգ իս* Հձղեց զգեսպան իւր առ Ռւրսա արբայ Օւրարդւոյ, 
և առ Մ ի գա արբայ Մասաբայ։ Վ^անայ թագաւորն Նրան զու, ցոր– 
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չափ կենդանի էր՝ էր հնազանդ և հավատարիմ իշխան ու թևան ի– 
մոսմ♦ րաքՏ բախտն և բարձ գնա (մ եռալ)։ Լպատակբ նորա զարդին 
քՍԼքա նսառուցին դահը։ Աւրարդեցին Ալրսա Միղտիս, ՀԼիգարդու և 
Միսիան դի լերանց ժողովուրդներու հետ դալաճանոլթիւն նէւթեց 
և ձդեց լապստամբութիւն վԼանեցիս։ Օււ^ա զմ արմին տեաոն իւ– 
րեանց Ապաքի թողին լերանց դլուխները։ Մզաք ի եղբալրն Ցւլլուսուն 
Վատնեցինք որ եդաւ քաթոռ. նորա* միտեցաւ ք(\ւրար դեցին Աւրսա և. 
ետ նմա 22 ամուր տեղիս հանդերձ պահանորդօբն որ ի նոսա։ 
Արտմտեալ իմ մեՆաւ բարկոլթեամբ՝ հանդէս արարի տմենաքն զօ– 
րաց ասաուՆոքն Ասուր♦ ուխտ եդի ի սրտի իմում և խաղացի լա– 
ռաջ աքն երկիրներուն վրալ։ Աւլլուսուն Վատնեցին իմ արշաւանացս 
մօտենալը լսելով ել արտաբս զօրօբ իւրովբ և. կեցալ ամուր տե¬ 
ղեր ի հովիտս լերանց բարձանց* Աււ^ր և ի մոխիր դարձուցի զբա– 
զաֆ թադաւորութեան նորա և. զբազաբսն զՆզիպիա և. 
զԱրմիդ և. ամրոցս ահադինս* 0պանի՝ ով որ Ցւրարդեցլոլն Աւրսաքի 
կը վերաբերէր ի լերինս նոցա բարձունս։ ^ալալ ք արբուն ի տանէ 
նորա ոդիս 250. դրալեցի 55 պարսպաւոր բաղաբ9 1որոՏ ութն հա¬ 
սարակ բաղաբ էրք և մետասանն՝ անմատոլց բերդեր։ ԱւԱուսունի 
22 բազաբները զորս ք|լ|աա առան էր՝ Ասորեստանի հետ միացու- 
ցի։ Ցաքն ժամ Աւլլուսուն իւր բարձր լեոներէն ելալ արադ իբրև֊ 
զթռչուն և եկն առ. իս աղաչելով։ քԼանթիւ լանցանս նորա ներե¬ 
ցիք անօրէնութիւնբ նորա ջնջեցան։ քԼերկիր նորա ետու նմաք և. 
հաստատեցի զնա միլս անդամ իւր թադաւորութեան աթոռին վրաք։ 
Նրկու ամրոցներն (ւ 22 ւէեեամեՆ բազա բները զորս առան էր Աւր– 
սա՝ տոլի ԱւԱուսունիք աշխատ եղէ բազումս վասն խաղա ղու թեան 
երկրի նորա։ (\ւրզանա9 Մուսասիր բաղաբին թադաւորը, Աւրալրդե¬ 
ցի Աւրսաքին ապաւինելով հպատակութիլնլ> զլացան էր ինձ։ Աւժով 
զօրութեան իմոք և խորադիտութեամբ տիրեցի Մուսասիր բաղաբին♦ 
1ւ նա (թադաւորը) կեանբն ազատելու համար փախաւ մազապուր 
և. տնկալ ի լերինս։ Տիրաբար վարուեցաք ընդդէմ Մուսասիրի։ քԼկին 
Ցւրզանաքի, զուստերս և զդստերս նորա9 զանասունս և զա մ են ալն 
զդանձն և որ ինչ էր քարբունիս նորա՝ առի9 1ւ 2» 100 մարդ վա¬ 
րեցի ի դերութիւնք և զ Հալա իա և ղՊակապարդու զաստոլանս Աւր– 
սաքիք նոլնպէս զաստուանս 0 ւրզանաքի և զեո լիրա կան անօթս նո¬ 
ցա առի։ Նբրև լուաւ Աւրսա ար բալն Ալրարդւոլ զառն Մուսասի- 
րի և զլափշտակութիւն աստունոլն իւրոլ Լալտիայի՝ հար զանձն 
դաշունիւ և փչեաց զոդին ի մ էջ բտզկաց մենամենաց իւրոց 

18. ԱՀա> ըստ ար*էէ հնաբանից ոմանց՝ բևեռադիրներէն 
հան ո ւան Հալոց կամ Լա լաստանի պատմութիւն մը բոլորովին նոր* 
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(էնդունինբ թե (\ւր արդին Արարատ ե* Մաննա՝ թերևս Վաէր 
կամ Նբրայեցւոց Միննին • քայյ Նա իրի յ Մուսասիր, Միղտիս, Մի¬ 
սիան գի՝ բոլորովին անլուր անուններ են• ոչինչ ընդհատ անլուր 
և անՆանօթ են թագաւորաց անուանբ —Սատուրի, Լուտիսլրիյ 
11-Ժ տուրիս ք Նսպուին, 0արտայ Սինուաս, (\ւրսայ Արճիսդիսյ Նրան- 
զու յ Աքաք Սւլլուսուն, և բազարներ՝ 0 անտաբոլլ, Տուր տուբա, Ե– 

զիրդիք Նզիպիայ ինչպես նաև Լա բո իա յ Պակապարդու աստուաՆներ* 
Ղենբ կրնար իբրև նոր գիւտ ճանչնալ և իբրև նոր ստոյգ ընդու¬ 
նել պատ մ ութի ւն մը, որ ոյ ազբիւրըյ բևեռագիր բ՝ բոլորովին ան¬ 
մատչելի են մեզէ (\ւստի Նինուեի բևեռագիրներէն հանուաՆ այս 
պատմութիւնը դնելով իբր երկու հազար տարի արւաջ նոյն Նին– 
ուէի դիւաններէն հանուաՆ Մարիբասեան պատ մ ութեան բով տես¬ 
նեն բ Ասորե ստանի տէրոլթեան վախ՛ճանը։ 

10. Ըււա հասարակ ալանդութեան՝ Մ արաց թագաւորը ^ի– 
աբսար օգնական ութ եամբ ք^աբելոնի կուսակալին Նաբոպոզասարայ՝ 
չարձակելով առաւ զՆինուԷ (625)» և այնպես բարձաւ Ասորես- 
տանի աէրութիւնը ։ 

Լրեից մատեանբ, մանաւանգ մա ր գարե ական բ, ի յիշելե զկոր* 
հանումն ազգաց՝ գրեթե միշտ ցուցանեն զայն լեալ ձեռամբ ազ¬ 
դի կամ աշխարհակալի ուրուբյ ի վրեժ մեղաց պարտեալ ազդին և 
կամ ի վարձ աշխատութեան աշխարհակալին* Այսպես Ասորեստան՝ 
բարկութեան դալա զան Էր ի ձեռին ն հո վայի ի պատուհասել գազ– 
գըս (Ես* յ** 5» 6)* Նոյն Նհովա կու տայ զԵգիպտոս Նաբուգոդոնո– 
սորայ ի վարձ աշխատութեան նորա յաոնուլ զՏիւրոս (Եզեկ* ՒԹ# 
19» 20)* Նոյն մատեանբ ի յիշել զկորհանումն Ասորես տանի՝ ամե¬ 
նևին ս»զդի անուն չեն տար։ ք^ադաւորաց չոքբոբէ առանց 
ամենևփն յիշելու զան կումն Ասորե ստանի՝ յետ Աս որդան այ որդւոյ 
Սենեբերիմայ կ՛սկսի պատմել Նաբուգոդոնսորայ Ւաբելացւոց թա¬ 
գա լորին արշտւանբն (606) ի Պաղեստին, իմացնելով լռելեայնյ թե 
Ասորեստանի տերութիւնն անցաՆ եր աո– Բաբելացիս։ Նսայի (Ժ. 
12» 13». 15» 16» ^ 25) և Սոփոնիա (Բ* 13) կ՚ակնարկեն զանկոլ– 
մըն Ասորեստանի, և Նաւումայ մարգարեութեան (՝• 1ւ I1* դլուխբ 
թուին նկարագրել զառոլմն ՆինուԷիք բա19 եւ այնպես եւ ոչ մին կը 
յիշե Մ արաց և Ւաբելացւոց անունը* Անտարակոյս մեՆ մաս ունեցան 
Ւաբելացիբ և Մարբ յանկման Ասորեստանի• բայց այս դորՆը կա– 
աարուահ կ՛երևի մանաւանգ շատ ազգեր ու միացեալ զօրութեամբ* 
նզեկիել որ ժամանակակից եր՝ թերևս զայս կամի ակնարկել ի վերջ– 
նում մասի ԼԱ* գլխոյնյ ուր կը խօսի զԱսորեստանԷ և զորոյ սկիզ¬ 
բը բերին բ ի վերոբ—֊սՄեՆացալ մեհութեամբ (Ասորեստանի և հա– 
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սին ծալրդ նորա լամպս։ Տեսի զհպարաութիւն նորա և մա տնեցի 
գնա ի ձեռս իշխանաց ազգաց։ Արարին զնա ի կորուստ ք 1ւ հանին 
սատակեցին գնա օտարել ժանտագործդ ազգացա և տապալեցին ըզ– 
նա ի վերալ լերանց։ (Համենալն ձորս անկան ոստդ նորաք և խոր– 
աակևց ալ. ստեղն նորա ընդ ամեն ալն դաշտս երկրիք և իջին ի հո- 
վանւոլ նորա ամենալն ազգդ ազանց9 և. լատակեցին զնաէ և. ի գլորել նո¬ 
րա հանգիստ եղև ամենալն թռչնոց երկնից% և֊ ի ստեղն նորա հա¬ 
սին ամենալն գազանդ վալրիռ։ 

Նզեկիելի ալս ալլաբանական լօդուածը եթէ իմաստ մը ունի% 
ալս է1 Եզեկիէլ ԼԱ* գլխոլն առ.աջին մասին մ էջ խօսելով քԱօո– 
րեստտնէ՝ ինչպես տես անդւ նմանեցոլց ալս մեծ և. հզօր պե տ ու¬ 
թի ւնը Լի բանան ու նոճւոլ մըք որ բարձրացեալ և աարածեալ բըո֊– 
նաՆ էր բոլոր երկիր* Հիմա ալս երկրորդ մասին մէջ կը ցուցնէք 
թէ ալս մեե նո՛ճին կործանեցին ոստդ նորա9 ժանտագործ ազգերք 
զորս Եզեկիէլ կը նմանեցնէ վալրենի թո֊չնոց և. գազանաց երկրիք 
որ ընդ հովանեաւք ալսինդն ընդ իշխանութեամբ նորա էինք և. ի 
գլորել նորա գտան հանգիստ > ալսինդն զա զատ ութի ւն իլրեանց։ 
Նթէ նզեկիելի միտդն ալս է՝ ճշմարիտ է։ Արդարև աո. կենդանու– 
թեամբ Նզեկիելի ք ալն է Ասորեստանի կործանման ոկիղրը ազատու- 
թիւն գտան ազգերը։ քայյ ալս ազատութիւնը երկար չը տևեց։ Աււււ– 
րեստանի աչխարհակալութեան ոգին անցաւ ք^աբելացւոց և Մարաց» 
ուստի և Ասիոլ աշխարհավարութիւնը նոր և աւելի որոշ կերպա¬ 
րանդ աո֊աւյ զոր գի**ել կարևոր է ոչ մի ալն ընդհանուր ք ալլ և մեր 
ազդալին պատմութեան համար։ 

ՁՕ. նաբուգոդոնոսոր լառ.աջ տտրաւ և կատարեց սեմական 
կամ արամէական ազդաց միութեան գործը։ Պատերազմն ՇՕձ-ին ն* 
դան զ՝$ր» առ. Եփրատ գետով ի ՝$տր դամիս (Երեմ* ՒՋ* ուր 
լազթուեցաւ Նեդալով Եգիպտոսի թագաւորըք–ռր լետ անկման Ա– 
օորեռտանի եկած էր լԱսիայ միլս անգամ առնուլ եգիպտական իշ¬ 
խան ութ իւնը .եփրատական երկիրներուն վրալ—ամեն արգելդ վեր– 
ցուց Բաբելացի աշխարհակալին առջև։ Ոչ միալն Լրէաստանք Փէ,– 
նիկէք Եգիպտոս 9 ալլ և մանր մանր թագա լոր ութիւնդ կամ իշխա¬ 
նս ւթիւն դ սեմական ցեղից որ ի Պաղեստին և ի շրջակալս 9 ինչպէս 
Եդոմք Մովաբ, Ամմոնք– Արաբացի ցեղերյ զորս թերևս իբրև աննը– 
շան թողած էին Ասորեստանցիդ—նուաճեցան հետզհետէ։ Թաղա¬ 
լո րաց Հորրորդ գէրրը հը ւհէ նախ համաուօտիւ նեդաւովալ 
լարձակումն Աոորեստանցւոց երկիրներուն վրալ լալնկոլս Եփրատալ*– 
ՀՀԱաւ.ուրսն լալնոսիկ ել Փարաւոն նեդաւով ար դալ Եդիպտտցւսց 
ի վերալ թագալորին Ասսրեստանեալց առ. Եփրատ գետով» (՚Լ 
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Թաք.# 1**1*• 29)* և ապա յաջորդ գլխոյն մէջ կքակնարկէ զպարտու– 
թիւն 1ւ զկորուսա նորա*— «Ե*. ոչ ևս, ասէք յաւել ար Հայն Եգիպ– 
տաղւոց և լան ել (երկրէ իւրմէյ ջանզի առ. արջայն ք՝աբելոնի 
ի հեղեղատ էն Եգիպտացդ ող մինչև ցգետն Նփրատ զամենայն ինչք 
որ էր արջային Նգիպտացւոց» (1** Թաք.* Ե9*# 7) Պաղեստինու ազ– 
դաղ էրօւաճոս/էր յայտնի է մարգարէական գիրջերէն։ նհովա պա– 
աուէր կու տայ նրեմիաչի՝ կապանջ և անուր ղրկել Պաղեստինու թա– 
գաւ որաղ, իմացնելով թէ պիտի մատնուէին Նաբուգոգոնոսորայ ձեռ– 
ջը*-«Արա դու ջեզ կապանս և անուրս, և առաջեսցես զայն աո. 
թագաւորն Եդովմայեղւոց> և առ. թագալորն Ս՝ովաբաղւող, և առ. 
թագաւոր որ գլողն Աւքմոնայ, և առ թագալորն Տիւրոսի, և առ թա¬ 
ղալո րն Եիդոնաղւոց, ի ճեռն հրեշտակաց նողա, որ գան յՆրուսա- 
ղէմ աո. \\եգեկիա արջայ Շուդայ• և պատուիրեսղես նողա ասել ղը– 
աեարս իւրեանղ* \ձյսպէս ասէ Տէր զօրութեանղ \Լստուաե Նսրայելի• 

Ե* արարի զերկիր և որ ինչ ի վերայ երեսաղ երկրիք զօրութեամր 
իմով և բազկաւ իմով բարձուք և տաղ գնա ում և կամ իցէ առաջի 
աչաղ իմոց. և արգ ես եմ որ ետու զամենայն երկիր ի 1եռս *եա– 
րուգոդոնոսորայ արջային Ւաբելացւոցք Նա ռայի իմոյ, և Նառայես– 
ղեն նմա ամենայն ազգջ* և եղի ղի ազգ և թագաւորոլթիւնք որ ու 
Ն առայե սղեն Նաբոլգոգոնոսորայ արջայի Ւա բ ե լա ղւ ո ղ և որջ միան¬ 
գամ ոչ մուՆղեն զպարանողս իւրեանղ ընդ թքով արջային Ւաբելա– 
ցւ֊ոց* սրով և սովով և մահուամբ արարից այցելութիւն ի վերայ ազ¬ 
գին այնորիկք մինչև սատակեսցին ի ձեռաց նորա» (Երեմ. Ւէ* 2 — 8)։ 
Եգիպտացւոց պարտութենէն ետջը գիւրին էր տեսնելք թէ Պաղես- 
տին պիտի չկրնար դիմանալ Ւաբելացւոց զօրութեանը* ուստի հա¬ 
լան ական էք թէ Երեմիա (Հուդայի օգնութիւնը խնդրելու եկող պատ¬ 
գամ ալորաց տոլալ միևնոյն խրատը.ք զոր կու տար հեռատեսութեամբ 
իւր ազգին ք յորգորելով ղնոսա լինել անձնատուր Նաբոլգոգոնոսորայ՝ 
ազատելու համար ի սպառ կորՆանելէ։ Արդարև բոլոր երկիրը չտըր~ 
ուեցաւ նաբուգոգոնոսորայ, և ոչ ամէն ազգ և թտգաւորութիւն 
Ն առա լեղին գոռոզ աշխարհակալին• բայց Պաղեստինու ազգաց հա¬ 
մար կատար ուեցաւ Երեմիայի գուշակոլթիւնը։ Հուդայի նուա՚ճումը 
կր պատմեն ֆ*ագաւորաց գիրջ (9՝* Թաք.# 1*0* ♦ 1*Ե#)# իսկ Փիւնիկե– 
ցւոց կամ Տիւրոսի համար Նզեկիէլ ժամանակակից արգէն աոնուաՆ 
կղ դնէ ի *Նաբուգոդոնոսորայ յառաջ ջան զ մ տանել Ւաբելացւոց յԵ– 
գիպտոս• - ^Նաբուգոդոնոսոր արջայ Ւաբելացւոց աշխատեցոյց զզօրս 
իւր աշխատութեամբ մեՆալ ի վերայ Տիւրոսի. • • վասն այնորիկ այս- 
պէա ասէ Տէր• Ահալասիկ տաղ Նաբուգոգոնոսորայ արջայի Թարէր– 
լացլոց զերկիրն Եք.իպտացւոցյ և առցէ զբազմութիւն նորա9 և 
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աւարեսցէ գալար նորա9 և. կողոպտեսցէ զկողոպուտ նորա, և եղի– 
գի ալս վարձ զօրաց նորա* փոխանակ հարկին լորում Նառալեաց ինձ 
ի Տիւրոս% ետու. նմա զերկիրն Եգիպտացւոց» (Եզեկ. |՝Թ. 18—20)* 
Եգիպտոսք &ուդա ևւ Փիւնիկէ իլնալէն հաջը հա լան ական չէ թէ 
Եդոմար Մովաբու և Ամմոնացւոց պէս ակար զօրութիւններ կրցան 
դիմանալ հզօր հակառակորդին։ Խաբոլգոդոնոսոր լետ ի գլուխ հա¬ 
նելս ր ՚էէխ՜ տնուամբ9 \) եմ ական ազգաց միութ՜իւնը դարձալ ի ք՝ա– 
բելոն զբաղի լ մեՆամեՆ շինոլթիւննեբով։ Միջին Մսիոլ վիճակն ալս- 
պէս տևեց առ. լաջորդօբլ Նաբուգոդոնոսորալ մինչև, ցանկումն Թա– 
բելոնի։ Ալստի իՒողչով որ ինչ զնաբուգոդոնոսորալ 1ւ զյարջորդաց 
նորա պատմին ի գիրսն էհանիելի9 որ իբրև, վերջին ժամանակի գորե 
և մ էտ ի պատմել հրաշալիս չունի պատմական լարգ% գանլ> առ 
Մարս և. Պարսս։ 
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Բ. ՄԱՐմէ ԵԻ ՊԱՐԱմ. 

1. Աշխարհագրական դիրք Մ արաց ել Պարսից։ 2. Մարք նախ 
ցան ղանկումն Ասորեստանի՝ ըստ Ցունաց։ 3. Մարք յետ անկմէսն 
Ասորեստանի՝ ըստ Ցունաց. Աժդահակ ել կիւրոս. Վխտայի սլյլա¬ 
րանս ւթ ի ւնը։ 4. Մարք՝ ըստ Հրէից գրոց։ 5. Հպյք աո Մարցք՝ 
ըստ Հրէից գրոց։ 6. Հայոց յարարերութիւնն ընդ Մարս. •Քսենո- 
ւիոն, քօրատք կիւրոս ի։ 7. Հպյք՝ դրացի Մ արաց. Հայոց Մ արաս– 
տանն ըստ վիպասանաց։ 8. Պատմնւթիւն մը ի •Զսենոփոնէ։ 9. մսե– 
նոփոնի պատմութեան յարգը։ 10. Պատճաոք անկման Բաբելո– 
նի՝ ըստ Հրէից գրոց։ 11. Պատճաոք անկման Բաբելոնի՝ ըստ յղյն 
պատմագրաց։ 12. Միացեալ տէրութիւն Մ արաց էլ Պարսից՝ ըստ 
Հրէից գրոց, կիւրոս։ 13. Վարչական դրութիւն արեւելեան ժիա– 
պետութեանց. կիւրոս, կամբիւս, Գարեհ Վշտասպեայ։ 14. Պատ¬ 
մական հաւ/աոօտութիւն մը գՀպյոց։ 15. Հպյք ի կիւրոսէ մինչէւ 
Գարեհ Վշտասպծպյ. Թէ ի՛նչ կը պատմէ Իորենացին։ 16. Գարեհ ի 
նոր վարչական դրութեան հետեւանքը. Հպ/ոց դէմ պատերազմ. 
Պիսիդունի արժանագրութիւնը։ 17. Արարատեան թագատրութեան 
վախճանը. Արմենիա՝ նահանգ Պարսից։ 18. Անուանք <Արմենիա, 
Հպյք>։ 19. Պատմսկան դիտողութիւն զՀպյ ցեղէն եւ զԱրարատպյ։ 
20. Արմեն իա յետ Գարեհ ի մինչեւ Աղեքսանդր մեծ։ 21. Սատրապք 
Արմենիոյ։ 22. Գլխատր յատկութիւն Արմենիոյ ժողովրդոց ըստ 
Հերոդոտոսի եւ մսևնոփոնի։ 23. Հպյք՝ հովիւ եւ երկրագործ. Մշե¬ 
ցիք. Զիաբուծութիւնք։ 24. Վկայոլթիւն մը ի մսենոփոնէ։ 25. 
Հպյք ընդ վաճառաշահ ազգս։ 26. Րւշադրութեան արժանի յօդ– 
ուած մը ի •Քսենոփոնէ։ 

X. Մ ">րք և. Պարսք, երևելիքն ի մ էջ արիական ցեղից՝ կը բնա¬ 
կեին լալնկոլս Տիգրիսի և էին քան ղալլ արիական ցեղս մօաագսլնք 
երկրալ. \Լսորեաաանեալց. լերանց գօաի մը միալն կը բաժներ ղնո– 
սա Տիգրիսի արևելեան հ ովտէն լորում էր \Լսորեստան։ Պարոր րրու– 
նաՆ էին ալն լեռներէն անդին հարալալին մասն աո. Նոցովնց որ 
ցարդ լանուն նոցա կը կոչուի «Ծոց Պարսից*։ Ե հիւսիսոլ Պարսից 
էր Մ արաց երկիրըր որ կը ձգոլէր մինչև Կասպից Նով։ Մարաց ալս 
ընդարձակ երկիրը երկու բաժնելով աշխարհագիրը՝ ստորին (հա բա– 
լալին) մասը կքանուանեն ՄեՆ Մարը9 որ երկրորդական գօտւով մը 
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կը բաժնուէր վերին (հիւսիսալին) մասէն որ Փոքր Մարջ կը կոչ– 
ուի։ ՀրԷից մատետնբ աո. Սաղմանասարաւ և առ. նախորգաւ նորա 
լալտնապէս ՝քքարաց կ՝ըեՆալեն ալս վերին մասն9 ինչպէս լա լան ի է 
լան ո լան է նովդան գետոլն9 առ. որով բնակեցոլց Սաղմանասար Ւօ– 
րալելի գերիները* — ւԵւ բնակեցոլց աո.%ովզան գետով ի ՝$աղա և ի 
Փաբովր և ի բազարս Ս՝արաց* (I** Թաք.» 6)# %ովզան, որպես 
արդեն ասացաւ՝ էր մին ի գետ ույ որ ի հարաւոլ ի հիլսիս հոսե¬ 
լով կը թափին Կասպից Նովը։ 

Տ2. Vարաց9 ինչպէս նաև Պարսից և ուրիշ արիական ազգաց 
հին պատմութիւնը շատ մութ և անսասլգ է։ Ըսա լե զոլա բանա¬ 
կան և ազգաբան ական հետազօտաթեանց իբր ապացուցեալ կրնալ 
համ արուի լ9 թէ Արմեն իոլ9 Փ ոբուն Ասիոլ և ուրիշ երկիրներսւ 
հնտեւրոպական ազգաց պէո՝ Ս%ո/րբ ևս ուրիշ արիական ցեղերու 
հե տ եկաՆ էին լերկիր իւրեանց նախապատմական ժամանակյ բան 
զինբեանս հնադոլն ազդելւն9 զՆուրանեանս և պ^ուշեանս վանելսվ 
կամ ընկզմելով լիւրեանս (Մ աս բեր* (Լստ Լերոդոաոսիք 
որ լոլն պատմի չներուն հնագոլնն է՝ Մարբ ի սկզբան ալլ և ալլ 
ազատ ցեղերու բաժնուաՆ էին։ 1*բր 708-ին նախ բան քք|ւ« 1*^– 
ովկէս եղալ9 որ զա ռա ջինն միացնելով ալն ցեղերն՝ օր էն բ և կարգ 
գրալ։ Հերոգոտոս զՆիովկ կը համարի նաև շինիչ եօթնպարսպեան 
Նկբատանալ 9 մալրաբաղաբ մեՆ և ամոլր9 ուր ժողովեց Գիովկէս 
Ծարաց երևելիներն և զօրաւորները։ Գիովկիսի լաջորգեցք ըստ նոլն 
ձրոդոտեալ9 Փրաւորտ (655—638)* որ լետ հնազանգեցուցանելոլ 
զՊարսս՝ սպանտւ ի կռուի ուրեբ ընգգէմ *Նինուէի։ Ւալց Աարաց 
տէրութեան բա ն հիմնադիր կը համարուի ^իաբսար 0Լ* (638 — 595) 

ըստ Հերոգոտեալ որդի Փրաւորտի։ ^3՝ինչ ^իաբսար *Նինու ԷՀ Գ^մ 
լարձակուելու կը պատրաստուէր՝ \$կիլթացիբ մեՆ բազմութեամբ 
եկան (615) ի հիւսիսոլ ոչ միալն Մարաց9 ալլ և գրեթէ բոլոր Ա– 
սիոլ վրալւ Ցեա իբր եօթն ամաց ^1իաբսար գալով սպաննելով \1կիւ– 
թացլոց գլխաւորներն ի խնջոլս՝ վանեց ալս լե լուղակները և օգ¬ 
նական գտնելով իւր զքԲաբելացիս՝ առ.ալ զՆինուԷ և կորՆտնեց Ա– 
սորեսաանի տէրութիւնր։ 

3. 8ունաց պատմիչները9 Լերոդոտոս9 *\տեսիաս9 ՝Հսենսփոն9 
ինչպէս նաև մեր Ւ*որենացին՝ բազում ինչ հակառակ՝ միմեանց կը 
պատմեն զՄարաց լետ անկման Ասորեստանիէ Ըււա Լերոգոտոսի՝ 
իբր տասն ամօբ լետոլ բան զառն *նինուէի9 իաբսար Ա* լեա նուա– 
Հէ՚ւպ զՊարսս և զորլլ արիական ցեդսն որ լալնկոլս Տ ի գրի սի՝ ար– 
շաւեց ի Փոբր Ասիաք ուր բան զալլ հնտեւրոպական ցեղս հգօրա– 
գոլն էին լալնժամ Լիլգացիբք որոց կը թագաւորէր Ապէաաաէս 
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(626—565)* Վ^եցամեայ պատերազմ էր մը ետքը, օր մը ի ՚ճակատել 
երկուց կողմանց ի մարտ% եզև խա լարումն արեգական։ Երկուս¬ 
տեք չարագուշակ համարուաե այս բնական երևոյթին հետևանքը 
եղալ հաշտութիւն (610) և խնամ ութիւն ի մ էջ երկուց թաղալո– 
բացք որ, եթէ պարտ իցէ հալա տալ Հերոդոտեայ իրարու բազուկ 
ցտելով, յարենէն հոսելսյ ի վիրաց անտի կնքեցին գաշինքը։ Ադիւս 
գետ եգաւ սահման ի մ էջ երկուց ազգաց, և Հիաքսար դառնալով 
յԵկբատանս մեռալ ԵԶն-ին, թողլով զթագալորսւթիւնն որգւոյ իւ– 
բում Աժդահակայ, յետ որոյ տէրութիւնն Ս՝արաց անցաւ ոս 
Պարսիկ, թոռն Աժդահակայ ի դստերէ նորա Մ անդանեայ ։ 

Հերոգոտոսի պատմութիւնն զենն դեն է և զսննդենէ է\իւրոսի 
ն չանա լոր է իլր եագմանը կողմ անէ։ Աժդահակ ըստ Հերոգոտոսի 
երազ կը տեսնէ, թէ որդին որ ի Ս*անդանեայ ենանելոց էր պիտի 
թագաւորէր փոխանակ հալուն իւրոյ, ուստի ի ենանել մանկանն 
պատսւիրեց Աժդահակ Արբակ անուն նախարարի մը տանել և ըս. 
պանանել ղնա գաղտ։ Արբակ չկատարեց հրամանը, և *\իւրոս սնա– 
նելով Աժ գահակալ հովոլին քով, երբ տասնամեայ էր Հանչցուեցաւ 
և ղրկուեցտւ առ հայր իլր ի Պարսս։ ՝^իլրոս ի չափ հասեալ 1յա– 
պատամբեցնէ զՊարսս ընդգէմ Աարաց* Աժդահակ կը բռնուի, և ^\իւ– 
րոս էյաոնոլ թադաւորութիւնը։ 

Հերոգոտոսի պատմութիւնը ղԱժդահակայ և զ^իւրոսէ յառտջ 
եկաե էր հին կրօնական այլաբանութենէ մը, որ կը գտնուի Հնդկաց 
նսլիրական գրոց միոյն, Վ^եաալի մ էջ։ ժամ տնակալ Աժի-տահագա 
կապաե էր երկինքը պտտող կովերը, որոնց կաթը կ9ոռոգէր ղերկիր։ 
ք^րիդա աստուաեոլթիւնը սպաննելով ղԱժի–տահագա% արձակեց կո¬ 
վերը, և կաթն սկսաւ տեղալ յերկիր։ Աժի և 1ՈԱ11Ա1զԱ1, ըստ Պար¬ 
սից ղոհակ% հին սանսքրիգ բառեր են, սրոց կը պատասխանեն հայ– 
երէն Ա/ւժ (օձ) կամ իժ և զոհեէ (սպաննել) բառերը• ուստի Աժի– 
տ ահա գալն այլաբանական անուն է չար ոգւոյն որ է օձ սպանող* 
1**4 &՝րիդա, րոտ Պարսից ֆրիտան> հալերէն փըկով էր Նանա, 
ք^րիգա և Հրիշաոստ կոչուաե երից աստուաեային ղօրութեանց մին։ 
Աժդահակայ անուան նմանութիւնն ընդ Աժի–տահադայի% այն կրո¬ 
նական այլաբանութիւնն Աժդահակայ և ^իւրոսի վրալ դարձնելու 
առիթ տուաե էր Պարսից, քորոց առալ Հերոգոտոս։ Աժդահակ կ9ու– 
ղէ սպանանել զ^իւրոս* Կիւրոս Արբակալ հնարիլք էլ ազատոլի մահ- 
ուանէ և սպանանելով պԱժ գահակ՝ կ*ազատէ զՊարսս որ եառայ 
էին Աարաց։ Ըստ Հալոց* Աժդահակ էլուզէ դաւով սպաննել ղՏիգրան* 
Տիդրան կ՛աղատի դաւ հն խորագիտութեամբ Տի դրանուհւոլ և ըս– 
պանանելով ղԱժդահակ՝ էյունալեացնէ Աժդահակայ նպատակը, որ 
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էր տիրերլ Հայոց։ ԱՀա Վետ ալի այլաբանութիւնը9 որ պատմական ձև 
առաՆ է։ ՏԼարմանք չէ որ Հնդկաց կրոնական այլաբանս ւթիւնն 
այսպէս փոխոսելով երկու, ազգաց մէջ կ*առնու պատմական կերպա¬ 
րանք։ Եթէ փնտռ՜ենք՝ պիտի գտնենք թերևս արևելեան աստուա– 
Նաբանութեան այս այլաբանութիւնն ուրիշ ազգի կամ աղանդի մը 
մէջ ուրիշ ձև առաՆ։ 

Ըէ#ա ^Հտեսեայ՝ ^\իլրոս ոչ թոռն էր և ոչ ազգական Աժդահա¬ 
կս։ յ ք այլ բոլորովին օտար9 և ապստամբելով կալալ. զԱԺգահակ և 
թագաւորութիւնը գարձոյց աո. Պարսս։ Ըսա ^որենացլոյն՝ Հայոց 
թագաւորը Տիգրան սպաննելով զԱԺգահակ որ կամ էր գաւով սպան֊ 
նել զնա՝ եբարձ զտէրութիլնն Մ արաց։ Ըււա Փսենսփոնի՝ Աժդա¬ 
հակ (595 — 560) խաղաղութեամբ կը մեռնի ի թագաւորութեան ի«.- 
րոլմ9 և կը յաջորդէ նմա որդին Կիաքսար (*♦ (560 — 536), առ որով 
առնուեցաւ (538) Ւաբելոնյ և որովհետև անորդի էր ^իաքսալ։՝ յա֊ 
քորդեց նմա քեռորդին Կիւրոս։ Օւստի ըստ Փսենոփոնի՝ հարըս- 
տութեան կամ տիրող ազգատոհմի փոփոխութիւն էր այս9 քան 
նո/ւա՚ճումն յօտարէ։ 

Ւ յոյե պատմագրաց որ յաւանգութենէ առեալ կու տան այս 
տեղեկութիւեներն զՄարաց և զՊարսից՝ և ոչ մին ժամանակակից է։ 
ժամանակակից կամ գէթ մօտագոյն ժ ամանակալ են Հր էից մա֊ 
աեանք» յորս Մարաց վրայ սաչափ միայն գրուաՆ կը գտնենք»- 

4. Մարք, ըստ Հրէից *ԷԸՈ9 > տեսանք առ Ասորես- 
տանես ք հպատակ էին նոցա9 և յանկման Ասորես տանի չեն յիՀՈ*–իր 
յանուանէ։ I1 գիրս Հըեի& Մարք իբրև ազատ թագաւորութիւններ 
կքսկսին ւիւոլ֊իէ յառման Ւաբելոնի*— ձԱհաւասիկ յարուցից ի վերայ 
նոցա (Ւաբելացլոց^ զՄարս9 որ առ ոչինչ համարին զարՆաթ և 
ընդ ոսկի ոչ ախորժեն» |Ես» 17|է Հ+Լալաթոյց Տէր զոդի թա¬ 
գա լոր ացն Մարաց9 զի բարկութիւն նորա ի վերայ Ւայւելոնի» (Երեմ* 

17)։ «Առէք նշան ի վերայ երկրիգ9 փող հարէք ընդ ազգս 
ամենայն9 կազմեցէք ի վերայ գորա գունդս • • • կոչեցէք ի վերայ 
նորա զազգս և զթ ադա լորս Մարաց և զկուսակտլս նոցա և զամե֊ 
նայն երկիր իշխանութեան նոցա» (Երեմ* 27* 28^ւ Այս վկայու֊ 
թիւններէն 9 որ շատ ետքը գրուաե չեն քան զան կումն Ւաբելոնի՝ 
կը աեսնուի նախ՝ թէ Մարք այլ և այլ թագաւորութեանց կը բաժ֊ 
նուէին9 ինչպէս յայտնի է յոգնակի թիւէն վերի օրինակներուն մէջ 
ըստ եբրայեցերէն բնագրին*— օւՀԼարթոյց Տէր զոդի թագԼԱԼՈբացն 

Մարաց»* «Կոչեցէք ի վերայ նորա զազգս և զթագաԼՈբԱ Մարաց»* 
«Ել առի զբաժակն ի ձեռանէ Տեառն և արբուցի ամենայն ազգաց 
առ որս առաքեաց զիս ՏէրՓարաւոնի արքային Եգիպտացւոց+**և 
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ամենաալն թագԼԱԼՈրացն Մարաց* (Երեմ* ՒԵ. 17> 19, 26)* Գիտել 
պարտ էք գի Հր էի ց մսատեանքլ Մարօ^ կ՛իմանան բոլոր արիական ցե~ 
գերը1 երկրորդ՝ կը տեսնուի թէ Մարագ դրացի ազգերը պահաե 
էին զանկախութիւն իւրեանց* Հանգի լ առման Ւաբելոնի իբրև. Ս՝ա* 
բաց գորեակից ազատ թագաւորութիւններ կը քիշուին լանուանէ 
նաև Արմենիոլ հնտեւրոպական թ ագաւորոլթիւնՀ*— *ՀրաւիրեցէՀ ի 
վերալ նորա գթագալորոլթիլնս Արարատար Մ ինն սոլ և Աւ* Հանա֊ 
$ւար (Երեմ* 27)* Ալսպէս ըստ Հրէից գրոց% արիական ազգեր, 
սրոց մ էջ գլխաւոր էին ՄարՀ՝ լետ անկման *Նին ուէի եղան ազատ 
և զօրացանք մինչև կարող լինել ուրիշ համացեղ^ գլխաւորապէս Ար– 
մենիոլ ազգաց հետ գալով առնուլ զՒաբելոն և բառնալ ի սպառ 
բաբելական կամ Հաղդէական պետութիւնը։ 

5. Շետ ալս չափ լոլս առնլոլ զարի ական ազգաց, մ անալանգ 
գՄարացք լանկմանէ Ասորեստանեալց մինչև ցանկումն Ւաբելոնի՝ 
տեսցուՀ համառօտիւ գԱրմենիա։ 1*. իէագալորաց 37 համարէն 
գէթ ընգհանրապէս ցուցուեցաւէ թէ Արմենիաք »մանաւանգ Արարատ > 
ազատ երկիր և թագալորոլթիւն էր առ ԱսորեսաանեօՀք գէթ 
գարուն սկիղբը նախ Հան զ^ր* (Տես էջ 39)* Արարասւ1րա^ ազգին 
լարաբերութիւնն ընդ Ասորեստանեալս բարեկամական էր թէ թըշ- 
նամ ական՝ լա լան ի չէ է ի 1°որենացւոլն և թէ բևեռագիրներէն 
բերուաե վկալոլթիւնՀ առ ալսք ինչպէս տեսանհ (էջ 40-45)՛ գէթ 
առ ալժմ հաւատարմութեան արժանի պաամոլթիւններ չեն է Նբրև 
պատմականապէս ապացոլցեալ կրնան հ համարել սակալնք թէ Արմե~ 
նիոլ թագաւորութիւնՀք քանուանէ Արարաաեանն, մնացին աղատ 
լետ անկման Ասորեսաանի առ ՄարՕՀք մինչև կտրել գորեակից գը֊ 
տանել Մարաց լառմանն ֆաբելոնի։ Ալս չափ մի ալն կը՝ մակաբեր ոլի 
Հր էից գէքփերէն զէալոց։ 

6« Ոչ^չ ընգհաա ստոլգութեամբ կրնալ մակաբերուիլ ի ք«1ր– 
նոփոնէք թէ Հալոց լարաբերութիւնն ընգ Մարս բարեկամական կամ 
գէթ դաշնակցական էր։ Ալս վկալութիւնն արդարև Փսենոփոնի 
Հևհ՚րատՀ Կիւրոաի» (*ՔիրՈթետ$) կոչուաե գիրբէն էք որ տեսակ մը 
վիպասանութիւն կրնալ համարուիր բալց չէ անմասն ի պատմական 
սաուգութենէ։ Տտրակոլս չկար թէ ալս խրատական վէպին մէջ 
Աժգահակար ԿիաՀսարար Կիւրոսի և ալլոց բերանը գրուաե բանՀ՝ 
ըստ ձևոլն վիպասանական են• բալց արիական դաստիարակութեան 
օկգբոլնբըք քորոց վերալ կը հիմն է ՝Հսենոփոն իլր խրատներ ը$ ինչ՝• 
պէս նաև պատմական գէպՀ չկտրեն լինել կեղեք Հանգի ՝$սենոփոն 
կը գրէր ալս խրատն առ կրտսերն *\իլրոս9 որ 100 ամօՀ միալն 
քեաոլ էր Հան գիւ֊ր նախնին Կիւրսս մեե։ ՝$սենոփոն ոչ միալն% հա֊ 
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մա ձայն Հրէէց գր*9ք Ղ^ա1ս է վաՂՈէ֊9 ազատ թագալ.* ր ութ էլն կր գնէ 
առ Կիաըսարալ, այլ և դաշնակից և ընտանի Մ արաց և Հարսից։ Լար 
ոց ալս յարաբերութիւնր շատ բնական կ՛երևի, եթէ նկատենք այս 
երկու ազգաց աշխարհագրական գիրքը* Մարաց երևելի մէկ մասն 
այնպէս գիրկընդխառն էր ընդ երկրին Հայոց* մինչև Մարք կամ 
Մարաստան անոլամբ կազմել լեա մամանակաց Արմևնիոլ միացեալ 
թագաւորութեան մէկ գա լառն առ Արշակոլնեօք։ 

7. ՝Լևր ադոլն ցուցաւ, թէ Մարաց երկիրն երկու կր բտժնուէր, 
Հա բալային կամ Մէծ Մարք, և Հի ւսիսային կամ Փոքր 1քարբ, որ 
կը ձգուէր մինչև Կասպից նով, և առ Մասեօք՝ մինչև ցԵրասխ և 
անդր ևս* Շալսմ Կասպիական մասին, այն է ի Փօ^ր Մայա* դրա¬ 
ցի էին Հալք (Արարատևան թագաւոբութիւնը) Մարաց։ Եբասխ և 
Մասիք հասարակաց էին այս երկու ազգաց, ալնպէս որ ՝Ծննգոց Եք– 
րալական բնագրին խոսքն զա ա պան էն, թէ նսաաւ *ի լերինս Արա¬ 
րատ այ*՝ ի թարգմ անութի լնս ինչ է «ի լերինս ^որգուացֆ կամ 
«Մար աց»է Փ՝է Մասեաց արևելեան մասն ի հնումն Մարաստան էր 
և յետ անցանելսյ նորա ի Հայս առ Արշակսւնեօք տա կալին կը կոշ– 
ուէր Մարք՝ յայտնի է Հայոց հին երգերէն, ուր ասի դԱրտաւտզգայ 
որգւոյ Մրտաշիսի, թ՞է «Ահյ գնաց և շինեաց ի մ էջ Մարաց զՄտ– 
րակերտ» Ա* Լ*)ւ Ւորենացին կր վկա/է թէ Մարակերտ էր ի 
դաշտին Նուրարայ, որ Մասեաց արևելեան գին կ՛իյնար։ Մարակերտ 
«է ի դաշտին որ անուանեալ կոչի Նարոլրայ* (խոր* անդ)։ Այս Մարք 
էին ի սկզբան առ Արշակսւնեօք ՀքՕք նախարարութիւն, Մուրացան 
կոչուան։ Ւորենացին Հայոց երգերէն առնլով այս նախարարու– 

՚թեան սահմանը կը ցուցնէ հին աշխարհագրական անուններով, և 
նախա բարութի ւնր կր համարի սերեալ Աժ գահակալ Մարաց թագա– 
ւորին ընտանի քէն, զորս գերեալ կր պաամէ ի Տիգրանայ առաքնոյ, որ 
ըստ Մարիբասեան պատ մ ութեան՝ Աժդահակայ հետ կռուելով յաղ– 
թեց, և քնջեց Մարաց տէրութիւնր•—«Ւււ^ զԱնոյշ զառ աջին կինն 
Աշդա հակալ և զբա զումս ի սերմ անէ Աշդա հակալ ազջկունս հան- 
դերձ պատանեկօք և այլ բազում գերեօք, որ չափ թէ աւելի քան 
զբիւր մի՛ բնակեցուցանէ լարևելեալ ուսոց մեն՜ի լերինն, մինչև ի 
սահմանս Ղ՝ողթան, որ են Տամբատ, (\սկիողայ, Գաժգոյնք և որ 
այլք առ եզերբ գետոլն (Երասխալ) դաստակերտը, յորոց մինն է 
Վրանջունիք, մինչև հանդէպ ամրոցին Ղւախջուանու, և դերիս ա– 
ւանսն զխրամ և զՀուղայ և դխոշակունիս։ Նսկ ի միլս կողմանէ գե– 
տոյն զբոլոր դաշտն, որոյ գլուխն Աժ դան ական, մինչև ցնոյե ինա 
քրն ամուրն Ղւախ՜ճաւանոյ։ ք՝այց զնախասացեալ կինն բնա. 
կեցուսանէ որգւովքն իւրովք լանգորրութեան սպառուանի փլանի 
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մենի լեբիննյ զորմէ լեալ ասեն լահադին իմն շարժմանե* պաչ- 
տօնեայս տալ Մնոլշայ ի նոլն Մարագ յ որ առ. ոտամբ լերինն բնա֊ 
կեցան* (խոր* Ա# Լ.|ւ ինչպես արդեն տեսանք Տիդրանայ 1ւ 
Մժգահակայ պատերազմը Վեաայեն առնուաՆ վեպ ե* որաւն պատ– 
մական կերպարանք տոլ ահ՛ է Ւորենտցլոյն աղբիլրը։ Մուրացան 
նա խա բարութ իւնը ջնջուեցաւ առ. \Լր տաշի սիլ (1“ււր. \քԱ*)> քլա19 
Մասեաց - արևելեան կողման համար Մարք անունը մնաց մինչև 
չորրորդ գաբ։ Աււ մուզան գաք ստեպ այսպես կոչուաՆ կը գտնենք 
Հայոց այն մասըէ Այո պատմիչն լիչելով Նապհոյ զօրաց ար չալելն 
ի Հայս առ \Լրշակաւ, որ այն արշտւանաց ժամանակ Ատր պա տա կա՝ 
նի կողմը կը գտնուեր՝ ասե* Գուժկան հա սաներ աո֊ թագա լորն 
Արշակք և ասեն նմա♦ դու աւագիկ առա^ոյ սպասես թշնամեացքնք 
նստիս յ\Լտրպտտականիդ իսկ թշնամին զթիկամր անկետլ կոտորեցին 
զաշխարհս։ • • • Ապա Վասակ| սպարապետ• • ♦ թողսյր ղթագաւորն Ար– 

շակ լամ ուր տեղւոջ ուրեմն յերկրին Մ արաց հանդերձ ս պաստա.ո- 
րօքնք ինքն զայր հա սաներ ի միջնաշխարհն Հայոց է ի գալ.առն Այ– 
բարատու* (ֆուզ* 1». ֆուգանդ առ նովին Մրշակաւ և ապա 
առ Պապաւ ուրիշ նահանդաց հետ երկիցս ապսաամբեալ կը յիշե ի 
Հ»/"5 Մ արաց աշխարհ մը, »ր ով վերոյֆշ եայ երկիրը կ՚ֆմացոլֆ.–. 
աԱպստամբևցֆն յԱրշակայ արբայէն Հայոց ամուր գաւաոն Տմորևաց 
և ամուր աշխարհն Կորգեաց։ Շետ այսորիկ ապստամբեաց ի թա¬ 
գա ւոր են Հայոց տունն Հայոց թադալորին9 որ եր գԱտրպատական 
աշխարհաւնէ յետս եկաց ի թագաւորեն Հայոց ամուր աշխարհն Մա- 
րացյ յետս եկաց յարքայէն Հայոց և աշխարհն Կադրից* (ֆուզ* 
ա\) պարտ պետն Հայոց Մուշեղ (առ ^աս|աւ| հարկաներ գայնոսիկ որք 
ապստամբ եղեն ի թադաւորութենեն Մրշակունեաց• նախ հարկա* 
ներ զաուն թադաւորին Հայոց որ յԱտր։դատականին եր* • • * և գայլ 
դաւառս ապստամբեալս յարքայեն Հայոց* գԿորգոլս և պԿորդիս և 
զՏմորֆո . . • ել ղկողմանսն Մ արաց է քանզի և նոքա ապստամբե¬ 
ցին յարքայեն Հայոց• • . • հար կաներ և զերկիրն Մրձախայ*։ 

8. Փսենոփոն յա յանի կը ցուցնե Հայս ց բարեկամական կամ 
դաշնակցական յաբաբեբսլթիլնն ընդ Մարս հետևեալ պատմու֊ 
թեամբ9 որ եթե ոչ ըստ ձևոյն՝ գեթ Ըստ եութեան պատմական ե* 
Կիւրոսք որ ինչպես վերագոյն յիշուեցաւյ սպարապետ կարգեալ եր 
ի Կիաքսարայ ի պատերազմին Մարաց ընդդեմ ֆաբելսնի՝ յետ տե¬ 
ղեկանա լոյ Մ արաց զօրութեան% կը հարցունե 9^իաքսար* ձԱսեիր թե 
թագաւորն Հայոց արհամարհեց զքեզ* և այժմ լսելով գդող թշնա֊ 
մլոյն ի վեր այ մեր% ոչ զօրք կոլ տայ և ոչ ստակ*։ *պ>պէ. է. 
ասե Կիաքսար* ուստի վարանեալ եմ♦ չեմ գիտեր թե երթտմ Հայ– 
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ոց վրա է կ պատերազմ է թե լաւ է աո. այժմ թ՜ո դուր գուցե ոլ֊քկշ 
թշնամեաց վրալ լաւելուևք նաև զՀալս»։ Կկւրոս ասէ* «Հալոց քա– 
զա քներն ամուր տեղեր են թե կ դկւրկ»։ <Ա(/ու|ւ տեղեր չենք ասե 
Կկաքսար ք ունկն սակալն լեռներ լորս կարեն ամրանալ վազվաղա– 
կկ9 և դկւրկն չե առնուլ զնոսա՝ բալց եթե երկար պաշարմամբք որ¬ 
պես արար հալր կմ»։ «Եթե ղրկես զկս բա լական հեեելովք ասե 
Կիւրոս, աստոլաՆոց օղնոլթեամբ կարեմ առնել ալնպես* ղկ թե 
զօրք տան Հալք և թե ստակ• և լուսամ թե աւելկ բարեկամ լկնկն 
մեզ քան զոր եկն երբեմն»։ Ուրախ եղալ Կիաքսար և կը լուսարք 
թե Կկլրոս կարող եր առանց պատերազմկ վճարել ալս գորեը9 մա– 
նաւանգ գկտերէ թե ^կւրոս Նանօթ եր արքալորգւոլն Հալոց կբրև 
որսակկց նմա կ մանկութեան։ ^կւրոս ըստ նախկին սովորութեան 
կ լրում* հեՆևալ և հետևակ զօրօք և որսոլ պառականօք տնկալ լուղկք 
լետ մատուցանելոլ զոհս Արամազգալ վասն լաջողութեան գորՆոլն։ 
^կնչ կ երթ ալին՝ նապաստակ մը ելաւք և արՆուկ մը խոլանալով 
առալ նապաստակը և տարաւ կ բլուր կնչ մօտակալ։ Կկւրոս բարե¬ 
նշան հտմարեցաւ ալս դեպրը* որպես թե /ա^ււք^օւ| եր որսկն նը– 
պատակը։ Կկլրոսեանք մօտեցան Հալոց սահմանը։ Աքք. եղև թա¬ 
գա լորին Հալոցք թե ^կւրոս Պարսիկ ելան ե լորս* և արդարև Կկւ– 
րոս և որ ընդ նմալն եկն՝ կ որսալին կկնճք եղջերուք ալեեամ և ցիռ. 
որ շատ եկն ալն կողմերը (խոր* Այււ միջոցին երեց որդի 
թագաւորկն Տկգրան բացակալ եր* և թագա լորը լսելով Կկւրոսի 
գալը խռովեցալ9 քանզի ամրոցներ կը շիներ հակառակ գա շան ց։ 
Նսկոլն պատգամ ա լոր եկաւ թագաւորկն ք թե ^կւրոս կու գալ զօրօք 9 
և ոչ ալլ կնչ խնգրե կ քեն՝ բայց ըստ նախկին գաշանց տալ զօրս 
և արեաթ։ Հասկացաւ թագաւորը ^Հիւրոսկ գալստեան նպատակը9 
և իսկ և իսկ կրասեր որդին Նաւասպ հանդերձ կան ամբք և ման– 
կտւով և գանձուն ղրկեց լեռներ ը9 և էնք կաճապարեր զ°բրը 
կանչել մինչ գուժկան հասաւք թե կանալ ք և մանկտին անկան գե¬ 
րի 9 քանզի Փրկւսանտաս զօրապետ ^կւրոս կ գաղտնի ճամբով բռնաե 
եր լերանց ճամբան։ Վթսրանեցաւ թագաւորը9 և խոլս տալով հազիւ 
կարաց ամրանալ բլուր մի9 զոր Կիւրոս վաղ հասնելով պաշարեց և 
պատգամ ղրկեց թագաւորկն» եր ասեք միտքդ♦ մնալով անդ 
մեռնքլ է սովոր թե կքնել և կռուել ընդ մեզ կ գկւրկ»։ «XI՝իտքս 
կուուել չե»9 ասե թագալորն։ Նորեն եկալ պատգամալորը9 թե «էէ– 
դեր ուրեմն չես իջներ»։ «Կ՛իջնեմ, ասե թագալորն9 բալց ով լկցկ 
դատ ալ որ կ մեջ մեր»։ «9*ով որ դիք կ**֊ տան»9 պատասխանեց Կկւ– 
րոս։ |^աւ թագաւորը9 մինչ Կիւրոս կը կենար բակ առեալ կ զօ– 
րաց* ԱյՏր միջոցին դարձաւ լոլղեդնացութենե երեց որդի թագաւո– 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևր.ՕՕՉԼ€ 



րին Տիգրանց որ սրպէս ասացաք որսակից լեալ էր ժամ անակաւ ^լ– 
րոոիէ և տեսնելով հայրը և մայրը և զկէն իւր րռնուած՝% լացաւ։ 
<Ւ դէպ ժամու, հասար ք ասէ ցնա ^իւրոս♦ լուր ուրեմն հորդ գա– 
արա։ Կիւրսս կոչեց Պարսից և Մարաց զօր ավարներն որ առ. իւր 
էին և Հայոց մեՆամեծներէն՝ զորս մօա գտնուեցան 9 նաև կանա– 
նլսյն թոյլ ասւաւ լինել ունկնդիր։ 

^իւրոս հարցուց նախ թագա լորին յ իՒէ ինչ պատճառալ դրժեց 
սւխսփն ընդ Մ արաց, նաև պատերազմի պատրասաուքժիւն կը տես- 
նէր։ €*հսւ խոստացար ք ասէք հալուն իմում \Լժգահակայ՝ լինել 
նմա օգնական նիզակակից զօրօք և արեաթով ի հարկի և տմրու- 
թիւններ չշինել• րալց սօցա հա կառչակը գործեցիր»։ «Ա/Ո, ասէթա. 
գա լորն, չանգի ազսոսութեան ցանկացար և լալ. համարեմ ազա– 
ասլթիւն թողուլ սրգւոցա>է «ք՝արլյւչ կ, ասէ Կէլրոս, ազատսւթ՚եան 
համար կոյ»ւել. բայց ւեղկ, ասա, ևթէ դաշնակիցներիդ մին դրժիր 
՚Փ-է* և. ձեռք իյնար9 զինչ առնէիր նմա»։ անճշմարիտն ասելով՝ 
կր հանէի զնա իշխանութենէնյ ասէ թագալորն* ինչ որ ունէր 
կ՚աոնուիք և եթէ ընգգէմ գառն այր՝ կը ս պանն էի»։ Երբ զալս էԱեց 
Տիգրան՝ հանեց խպրր գլխեն և փսղփողեալ վերնալիրները փակեց 
նետեց ք և կանայք կու լայինք կը ճչէին» որպէս թէ կորեաւ թա– 
գաւորըց կորեան և ինքեանք։ Պիւրոս հրամայեց լռելք և դաոնա¬ 
լով աո. թագա լորն ասէ• ւ(\րո վհեաև այս են իրաւունք քոք կը հար- 
ցունեմ• ինչպէս արժան է մեզ վարիլ ընդ քեզ»։ Փ՝ ադա լորը լռեց յ 
և որդին § ի դրան աճապարելով խօսեցալ երկար։ *(\րովհետև դար¬ 
ժանն խնդրես ց ասէք ով ^իւրէք ես խրատ տամ քեզ ներել հօրս 
որ արգահատելի էյ զի առ. սէր ազատութեան արար. բայց փոխա– 
ք։ակ մեծ ևս ազատութեան՝ գտալ ինչ որ չէր յուսար• ահա կայ ի 
ձեռս բո* ուստի եթէ կրկին թողուս նմա զազատութիւնն, ոչ ապա– 
քէն երկիցս բարեկամ արասցես զնա քեզ»։ ^իւրոս որ խնդայր ի 
միտս իւր 9 զի կաաարեցալ ինչ որ խոստացած էր Կիաքսարայ—կըր– 
կին քան զաոաջինն բարեկամ առնել զՀտյս՝ ասէ• ձֆարւոք էք միլս- 
անգամ հաստատենք բարեկամութիւնըք բայց ինչ օդնութիւն պիտի 
տաք մեզ զօրաց և արծաթոյ»։ Ցուցնեմ քեզյ ասէ թադաւորնյ 
բոլոր զփրութիւնս և գանձս յ և առ՝ որ չափ ինչ պատշաճ կը դա¬ 
տիս առնուլ»։ ^իլրոս ասէ• *(\❁րչափ զօրք ունիք և որ չափ արծաթ»։ 
աԱլթ հազար հեծեալ և չորս բի*֊ր հետևակ» յ ասէ թադաւորն* իսկ 
արծաթյ հանդերձ այնու զոր եթող հայր իմ՝ աւելի է քան երեք 
հազար տաղանդ»։ Կիլրոս առաջի կայ պատերազմին համար բաւա– 
կան համարեցաւ զօրաց կէսն առնուլ• Հ՝$անզի միլս կէսնյ ասէյ 
ոքիաոլ է ձեզ Կորդուաց համար9 ընդ որս միշտ ի կռուի էք»։ 
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արֆաթոյ հսքրիւր տաղանդ միտքն խնդրեց* հարիւր տաղանդ ևյա 
փոխ վասն իւքէ հատու ցտնելոյ պալմանաւ։ ւՄի այգպե" խօսիր, ով 

աս է թպգաւորն։ ապա թե ոչ չտաս ինձ համարձակութիւն* 
դիացիր որ բոլորը քլո են*։ «Եււ^ որպես ղի կինդ ա«1աւ«» քնչ 
կու տաս*է ասե Կիլրոս ընդ խազ։ *(\րչափ տալ կարսղ եմ*, ասե 
թագավորն։ «Հապա մանկտւոյդ համար*, կրկնեց ^\իւրոս։ Հ*հարձեալ 
որ չափ կարող եմ*ք ասե թագաւորն։ ւՌւրեմն, աոե Պիւ֊րոԱք րոԷոր 
ստացուաՆոցդ կրկինը տալու, ես*։ Շետոյ դառնալով աււ Տիդրտն՝ 
«Ել դու, ասե։ ով Տիգրան, ինչ փրկանք* կու տաս կնոջդ համար*։ 
Տիդրտն որ նորոգ ամուսնացեալ եր և. մեՆ գութ ուներ աո. կիննք 
ասե* *$Լանձն իմ գլխովին տամ, եթե հարկ (իցի։ աո. աղատել կինս 
յաղախնութենե»* «1*ւււ Տիգրան, ասե Կիւրոս, աո. կինդ* ես չեմ 
համարիր ղնա գերի, ղի դու. մենե ես* դու. ևս, ով թագաւոր, աա. 
կինդ և մանկտիդ, փրկանք չեմ պահանջեր վաոն նոցա*։ ^իւրաո 
հրալի րեց զա մենե սին յընթրիս, և լետ ըեթրեացն աոէ* ^Գնացեք 
իւրաքանչիւլ։ յիւր տեղի** և մեկնեցան թագա լորը և բոլոր ընտա¬ 
նիքը դեսպակօք։ «.Մինչ կ՝ երթային, ասե Փսենոփսն, ոմն կը գո¬ 
վեր ^իւրոսի իմաստութիլնը, այլ ոմն՝ ժուժկալութիւնը, ոմանք 
ևս գեղեցկութիւնը և հասակին վայելչութիւնը։ Տիդրտն հարցուց 
կնոջը ա «քէյ ևս դեղեցիկ թո լեզ ալ. Կիւրոս*։ «Ե« չնայեցայ ընդ նա*, 
ասե կինն։ «Հապա ընդ ո նայեցար*, ասե Տիգրան։ «Ըէքք. այն, ասե 
կինն, որ ասաց թե ղանձն իմ գլխովին տամ, եթե հարկ ե։ քի մի 
լինիցի կինս իմ աղախին*։ 

I1 վաղիւն թագաւորն ընՆաներ ղրկեց • *Հիւրոսի և ղօրավարներ 
րուն. պատրաստեց նաև զորքը և արՆաթը։ Կիլրոս հարցոլց թե 
ով պիտի երթար զօր ավար Հայոց գնդին, թագալորը թե որդին* 
և որոշուեցաւ Տիգրան, որ չը կամեր բաժնուիլ ի նիւրսսէ* հիլրոս և 
Տիգրան ընտիր ընտիր հեՆևլովք Մարաց և Հայոց ելին շրջել ընդ 
երկիրն, և յարմար տեղ կը փնտո.եին վասն պահակի, քանզի Տիդ¬ 
րան աո.աջարկաՆ եր ^իւրոսի* բերդ շինել և յանձնել մար կամ պար¬ 
սիկ պահանորդաց յերաշխաւորութիւն։ Կիլրոս տեսնելով Հայոց շատ 
տեղերն անմշակ և ամայի հարցուց պատ՝ճաո.ը։ տեսնես սա 
լեռներն, ասե Տիգրան* ^Հորգոլացիք կը րնակին հոն, և ժամանակ 
ժամանակ իջնելով կը կողոպտեն մեր թշուաո. գիւղացիներն• այս 
պատ՚ճաո.աւ այն կողմերը թողուաՆ են ամայի*։ հիւրոս խորհեցալ 
այն լեոներուն ամուր կողմը շինել պահակն ի մեջ Հթպաց և հոր* 
դուաց, իբր երաշխաւորութիւն Հայոց կողմանեք միանգամայն իբրև 
պատ ո ւար ընդդեմ յելուզակութեան որդուաց։ Հետևեալ որը երբ 
Տիգրան եկալ չթրո հազար հեՆկլով և քխ֊ր մի աղկղնաւդրոք և նա^թ» 
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չաափ դերտաէտրօր Կիւրոօ լա քանեք նմե* զիւր խորհուրդըք յքնգ որ 
հ/Խճեցան Հ ա1ՀԷ։ ^իւ.րոսի և Տի դրան ալ առաջին զորեն եղաւ. սա սա* 
կաԼթեամբ քարձակել ի վերաք *\որդուաց9 որ չկրցան երկար դի մա֊ 
նալ։ Կիւրոս բռնելով Կորդուաց գլխակորներ էն զոմանս՝ համոզեք 
զնոսաք թէ օգուտ լինելոք էր վասն հորդու աք և Հալոց՝ պահակ և 
բերդապահ զօրր ունենալ հոն Մ արաց և Պարսից։ «Գուրք ասե 
ԿիԼրձօ, ագրատ եֆ և լելուզակոլթեամբ կք ապրիր ք քանդի մշակելի 
եբկիր և հոզագորնութիւն չունի ք* ահա Հալոց դաշտերն բաց են 
Փռաջի ձեր• գացեքլյ պարապեցեր մշակութեան• և դուր, Հայք, փո¬ 
խանակ ալսր՝ ար անեք էր ձեր հօաերն լարօտո Կորդուաց*։ քՀալս լսե¬ 
լով երկորին կողմանր՝ գովեցին» ւԱլսպես միալնյ ասեին, մարթի 
քխնել հաստատ խազաղութիւն»* Պատանդ աուին իրարու է և ի մեջ 
եքկոքունք կռեքան դաշինր ազատոլթեան և ամոււսնոլթեան, մշա– 
կութեան և. ՜ճարակի ք և փոխադարձ օգնութեան՝ եթե վտանգ հաս֊ 
նեք միոայմ ի կողմ անց։ հ&արդ կալ, ասե ՝Հսենոփոնք ալն ուխտը 
ոք եդԼւ լան ժամ ի մեջ Հտլոց և Կորգուաց*։ Երբ ամեն ալն ինչ ալԽ֊ 
պես լարգարեցաւ՝ Տիգրան իմացուց հօրը, և իսկոլն եկան հիէ-Աունի 
և գա զա աո սր ի Հալոց, և շինեցաւ պահակը։ 

6եա Ոչ բազՈւմ աւուրց մեկնեցաւ իւրոս հանդերձ իլրալովրն 
և հալական դօբօր։ Շուզարկաւոր կ՝ երթ ալին թագա լորը, նաև քքք 
Ւկն և դսաերր և կրտսեր որդին և օրիորգր թագաւորա֊ 
պսւնր և բադումր լերևելեաց հանդերձ զօր ունք մինչև հրաժարել 
ի մ իմե անց։ Ւալց $ի դրան մնաց առ Կիւրոսի> և եք Եիզակակիէք նմա 
լամենալն պատերազմունս նորա։ & առման Ւաբելոնի րանուանե քէչի 
առ Փսենոփոնեալ Տի դրան զորավար ալրուձիոլն Հալոցք և Եմ բաս 
հեաևակազօրուն։ 

Այ* պատմութիւնը բոլոր պարագա լի լր իբր պատմական 
չի կրնար սանուիլ♦ բտլց թե չե առանց ամենևին պատմական հի• 
ման՝ առ աքԱ բառական ապացոլց են խիտ առ խիտ պատմական ակ֊ 
նարկտւթիլնր ք հեղինակին մերձաւորութի ւնը ժամ տնակալ ,—րանգի 
Փոենոփոն իբր ութսուն ամօր մի ալն լետոլ ե րտն զՀիւրոԱք-֊-հրա֊ 
շալեաց մուտ չտալը պաամութեան մեջ և ման ալանդ մ իա բան Ու֊ 
թիւնն րնգ Հրեիք Գ1Ոէ9փ զորօրինտկք թե խնամութեամբ և ոչ պտ֊ 
տերազմաւ անցաւ Մ արաց տերութիւնն ի Պարսս, թե եղաւ ոէրիշ 
թագաւԱր ի մկջ \ձժ գահակալ և Կիւրոսի, թե Կիւրոս եք գլխոփւոր 
գորեՈզ րսռման Ւաբելոնի, թե րաղարն առնուեցալ դարձմամբ գե– 
տոլնք և թե աքն պատերազմին մեջ գորՆակից եին Մայւայ Ոէ֊(*Ւշ 
հնաեաւրսպԽկա& ազգեր, լանուանե Հտլր։ Ա|« ամենտլն պատմական 
Հեպ&է ^ ք»ք» ՝Հ"ՀՀովրոՆ կը (ֆշէ միաբան ք/ևգ Հրէիտ ԳՒ՝9։ 
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10. ՀՀարդարէից մատեանբք լորս ինչպէս տեսանբ 1լա1լեար– 
կուի Բարերքնի անկումն ի ձեոն կամ արիական տզզաց* չեն 
ցուցներ թէ ինչ էր այս անկման պատճառը։ Նհովա աո. ի /"Հազ¬ 
րել զվրէմ՜ ժոզովրդեան իւրոյ Իսրայելի է Բաբելացւոց* յարոյց ընգզէմ 
նոցա զՄարս։ Երեմ իա և ԾԱ* գլուխներուն մ էջ յիշ ելով Բաբե– 
լոնի անկումը ստէպ կը կրկնէ վրէժխնգրութիւն բառը*– Հ՜եակատե֊ 
ցարուբ շուրջ զԲաբելոնիւք զի վրէժխնգրութիւն յ\Լստուեոյ է+ խընդ– 
րեցէբ վրէժս ի դմանէ* որպէս արարն* արարէբ գմա*։ ա\Լյսպէս 
ասէ Տէր զօրութեանց \Լստուաե Իսրայելի* \Լհաւասիկ ես խնդրե– 
ցից վրէձ յարՀաւէն Բաբելացւոց և յերկրէ նորաք որպէս խնդրեցի 
վրէժ յարբայէն \Լսորեսաանեայց»։ ւԿազմեցէբ աղեղունսք լցէբ քք" 
կապար՛ճս ք զի զարթոյց Տէր գոգի թագաւորացն Մարաց ք զի բ*»ք– 
կսւթիւն նորա ի վերայ Բաբելոնի, 1ւ ջնջեսցէ զնա9 զի վրէժխընդ– 
րութիւն Տեառն էք վրէժխնգրութիւն տաճարի նորա*։ Եհռվտ, իբրև 
բացարձակ աէլւ» գատաւոր և վրէժխնգիրյ ինչպէս պատժեց իւր 
ժողովուրդն ի ձեոն Բաբելացւոց* նոյնպէս կը սքատժէ զԲաբելացիս 
ի ձեոն Մարաց։ Ս՝արգարէ մըք իբրև. պաշտօնեայ Նհովա/ի* բան 
զալս ուրիշ պատճառ չէր կրնար տալ գիպաց։ 

11. ք*“»|3 ըստ Հերոդոտոսի և ըստ ՚Բսենոփոնի* Մարաց պա• 
տերազմին առիթ տուաւ գաշնակցութիւն մըք որ եզաւ ի մէջ Նիւ– 
գացւոց և Բաբելացւոց ընգգէմ Մարաց։ Ն՝ինչ Նաբուդս գոնոոոր 
սեմական ազդաց միութիւնն ի գլուխ կը հանէրէ թադաւորութիւն– 
ներ ջնջելովք բազարներ աւերելով և ազդեր խախտելով հնտել– 
ր ոպա կան ազդաց մէջ այս միութիւնը կը կատարուէր դաշնակցու– 
թեամբ և խնամ ութ եամբ։ Ըսա ՝Բսևնաիոնի* յառաջ բան զհիաբ– 
սար ք՝* պաշտպանողական և յա րձա կողա կան դաշինբ կար ի մէջ 
Մարաց մէկ կողմանէ ք Պարսից և Հայոց* միլս կողմ անէ։ Բարեկա¬ 
մական դաշնադրութիլն մը ըստ Հերոդոաոսի (տես* էջ 51), 
հասաատուեցաւ ի մէջ ^Հիաբսարայ և Լիւդացւոց ։ Ննամութեան 
դալով \Լժդահակ իւր դուստրը տուաւ Պարսից իշխանին Կամբիւ– 
սեայք Ատիադդէս ար բայ Լիւդացւոց զդուստր իւր զԱրիենիս* (Հե¬ 
րսդ* Ա*) \էժդահ՚ակայք և Տիդրան զբսյր ի*֊ր Տիդրանուհի* (եքքա– 
հակայ * Բ՝էպէտ այս վերջին երկու խնամութիւնբ, մանաւանդ վեր– 
ջինըք կատարեալ պատմական սաուդութիւն չունին* կը ցուցնեն 
սակայն ք թէ այն աաենոլան արիական կամ հնտեւրոպական ազդաց 
մէջ խնամութիւնը սովորական էր։ Նիւդտցիբ եզան ըստ Հերոդս– 
տոսի առաջին* որ խորհեցան միացնել բոլոր հնտեւր ոպա կան ճիւզնք 
ինչպէս Բաբելացիբ միացուցաՆ էին արամէականը։ Աօ. ի գլուխ հա¬ 
նել զալս դորե* հարկ էր նախ խորտակել զարութիւնը» և 
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այս պաա՚ճաոյաւ շահեցան զք^աբելացիս և պԵգիպաոս։ Ըսա ՝$սևնո– 
փոնի* ք՝աբելացիք գրգմեցին զՄարս։ հիաքսար տեսնելով մեՆ զօ– 
րութիլն լարսւցեալ լիւլ» վերալ* սկսալ պատրաստել զգէմ ունել9 
ուստի և կանչեց գալ Պարսից զօրօք զի*~ր քեորորդին զհիլրոս, #ւ– 
րում և լանձնեց սպարապետութիւնը։ Մլսպէս ըստ 8ունաց։ 

1Տ- ձրէհ մա տեանք լառ.ման Ւաբելոնի լան ո լան է չեն յիշեր 
պհիւբոս, կսւ֊ տան սակայն մակաբերեր թէ հիւրոս միջամուխ և գըլ– 
խաւոր էր ի կատարման ալեր զորեսլ* Եհովա, ըստ Եսալեալ, բռնե¬ 
լով զձեռյսնէ ^Հիւրոսի* կը հնազանգեցնէ նմա ազգերը• լեռները կը 
հարթս լին ք պղնձէ դրունք կը խորտակին ք քաղաքներ կը բացուինք 
աԱսվքն հանդերձ*–«\Լյսպէս ասէ Տէր Աստուաե ցօեեալն իւր ցհիլ– 
րոս♦ հալալ զաջոլ ձեոյանէ նորա* հնա զան դեցուց անել աո. աջի նորա 
զազգսք և քաղաքք միք փա կես ցին* Ես երթալց աո. աջի քո, զլերինս 
հարթեցիր 9 զգրունս պղնձիս խորտակեցիր , և զնիգս երկաթիս փ/*շ* 
րեցից • 1ւ տար զքեզ զգանձս խաւարինս, 1ւ զաւանգս աներևսլթս 
Ը"^9 (&«• ^ 1—3)է 

Հրէից գիըջերն առանց լիշ ելոլ Մ արաց տէրութեան անցնելն 
ի Պարսս9 լեա անկման ֆաբելոնի իսկ և իսկ \իչելով զհիւրոս և 
նոր հարսաոլթիւնը կոչելով լանուն Մարար և Պարսից* կու տան 
մակաբերել թէ ալս անցումը եղալ խաղաղութեամբ9 և թէ փոփո– 
խոլթիւնն ալն* էր հարստութեան կամ տիրող ազգատոհմի փոփո– 
խութիւնք գսրս§ մասնաւոր պարագաները էլաւանդէ մեզ Փսենս– 
փոնք այսինքն թէ ինչպէս աո. ի չգոքէ արու մանկանէ իգական 
՚ճիւդին անցալ աէրոլթիւնն , ի հիւրոս պարսիկք մար ի մ օր է։ 

\Լրգարև Եզր և *նէեմիա որ ժամանակակից են Պարսից* Մար ք 
և Պարսք անունները միանգամայն չեն գորեաեեր* այլ ի գիրս 1*ա– 
նիելի և. Եսթերայ միայն 9 որ լեա անկման Պարսից տէրութեան 
գրուաե են* կը գտնենք Պարսից տէրութիւնն այսպէս կոչուաե• 
բայց որովհետև Եսթերայ գիրքն ըստ մասին պատմական աղբերէ 
մը առնուաե կը թուի* կրնանք այն կրկին կոչումն իբրև հաստա– 
տոլթիւն համարել ենոփոնի պատմութեան զանցմանէ պետու– 
թեան Մ արաց ի Պարսս։ 

%իարդ և իցէ* տարակոյս չկայ9 թէ յեա անկման Ւաբելոնի հիլ* 
րոս եղաւ միահեեան տէր բոլոր արևմտեան \Լսիոյք և քաղդէա– 
կան տիրապետութ եան յաջսրգեց մեղմ և արդար իշխանութիւն մը, 
ընդ սր*վ բոլորովին անկե ալ ազգեր անգամ առին գէթ ինքնօրէ– 
նաւթիւնը մը, ինչպէս յայտնի է Հրէից գերութեան դարձէն։ հիլ» 
բոսի այս աղն ուա կան գորեը կը վարձատրէ Եսայեայ ՒԵ» գլուխը 
փսուաւոր գովեստով մը նոլն իսկ Եհովայի բերնէն*—«Ես յարուցի 
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գնա—*ասէ Նհովա–*– տրգտրսլթեամբ թագաւոը, և ամենայն Հա֊ 
նապարհք նորա ուղիպ են» (Եւ#* ՒԵ» 13)* ^ա/ք ^իւր&*ի ազևալա¬ 
կան ութ եանն աւելի անաչառ, վկալ է է ըստ պլանդո լթեան Հերս֊ 
դոտոսի՝ նոլն իսկ Պարսից ազգը, որ զԿիւրդս կ՚անուաներ հայր, 
զ^ամբիւս՝ բռնակալ, կհարեհ՝ հարկահանւ ձ֊&ք&ւՕՀ %&1Ոյ1օէ, 
թօօ^ 8տ Տտօ^օորյտ, Տօթօ; 8տ (Լերոդոտ, Գ* 89)« 

13. 1ևխ/ հին աշխարհակալաց վարչոլթեան սկզբունքն էր՝ 
առնել հարկատու ազգերը, և. եթէ կ՛ապստամբեին՝ քնջել* Ալսպէս 
արարին Ասորեստանցիք և լաջորգք նոցա ֆ$սբելացիք Նղամալ, \ք՝ի֊ 
ջագեաաց, Ասորւոց և Պազեստինու ազգեր#ւն։ Ա|ա գրութիւնն ար– 
գարե, տեգի կու տար ստէպ ապստամբութեանց* ք–ա19 աո֊ ՚^ֆւբս՚փւ 
և աո. լաջորգաւ. նորա Կամբիւսեաւ (529<ր*»622որ իւբ թագա լորու֊ 
թեան գրեթէ բոլոր ժամանակն անցույք Եգիպտոս նուաՀելոլ՝ գագ֊ 
րաՆ Էին ապստամբութեան ձայները* Ա/ւ ալս նպաստաՆ կերեի ոչ 
մի ալն Կիւրոսի մեղմ և զգօն կառավարսւթիւնը, ալլ ե համբալ. 
գինուց նորա* Արգարև լետ խորտակելոլ Կիւրոսի զարմանալի արա֊ 
գութեամբ երկու. մեՆ աէրութեանց, Լիւգացւոց և Ւաբելացւոց զօ֊ 
բութի ւնը՝ գժուարին էր գոնե ժամանակ մը խլրտել մանր մանր 
ազգաց։ Կիւրոսի գինուց ազգեցոլթիլնր համառոտ քալց ազդու կը 
նկարագրե Նսալեպլ Ւ*Ա« գլուխը (համար 2, 3)* *8>արհուքեցուս֊ 
ցե զթագաւորսք և աացե հողոլ զսուրս նոցա, և իբրև զխո֊իւ մեր֊ 
ժեսցե գեետս նոցա, և արասցե զնոսա փախստականս, ե անցցե 
խաղա գութեամբ զճանապարհս ոտից իւբոց»։ Շետ համբիւսեալ առ. 
Նմերգիւ կորալ Պարսից զօրոլթեան ահը, ե սկսան ապստամ բու֊ 
թիւնք, ուստի և Դարեհ Վշ տասպեալ (522—486) փոխերով վար չու֊ 
թեան սկզբունքը ինքնօրեն իշխանէաւթիլններն արար նահանգ• վտր֊ 
չոլթեան կերպ մըր որուն հետևեցան լետոլ Հռո մալեցիք* Ալսպե" 
Ղ՝արեհ եղև գտակ սատրապական գրութեան, որ տևեց մինչև 
\Լղխքսանգր մեՆ։ 

14. Ցասացելոց աստի մինչև ցարդ զՀալոց առ. Ասորևստանեօք 
և Մարօք իբրև արգարև պաամութիւն՝ կը հետևի, թե ի 
կոյս է* գարուն նախ քան յքյւ* կամ առ. \3ենեքեբիմաւ՝ Հալաս֊ 
տան ազատ երկիր եր* որ կը կոչուեր Արարատ ի Հրեի91 և եթե 
պարտ ե հա լա տալ բևեռ ագիրները կարգացոգներուն՝ (\լլ»աբգի կամ 
Արտրգի՝ լԱսորեստանեալց* թե ալս երկրին մեջ կար բնիկ թագա֊ 
ւորութիւն մը, ի Հրեից ԱրարաաէաՏք թագաւորութիլն կոչուաՆ, 
թեպետ լալտնի չե, թե աԼս թագաւորոլթիւնը մեր Արարատեան նա¬ 
հանգը միալն կը պարունակեր թե ալելի ընդարձակ մաս մը, և թե 
թեպեա ալս թագաւորոլթեան լար արեր ութի լնն ստուգի լ բորանի 
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չէ» թէ քրնչպէս էր ընդ Այ* որեստանեայս բալա կան բայանի է սա* 
կաքնք թէ \Լրարաաէան ազգն9 իբրև, մերձաւոր Նագմամբ, թերևս 
նաև կրանիւք > Մարաց՝ էր բարեկամ նոցա9 մինչև լինել մին ի նի– 
զակակցաց V արաց յառման ֆաբելոնի։ \Լյսպէս այն ժամանակուան 
IԽիոյ աղօա և շփոթ պատմութեան մ էջ կը գտնենք մեր ազգային 
գոյութեան թել մը) որոյ Նայրը թէպէտ անտեսանելի է մեզ նա¬ 
խապատմական ժամանակին մէՀ յայտ գալով սակայն յԸ. գարուն՝ 
կու գայ մինչև նախ քան զ՝$ր* 518» որ է թո լական պատերազ¬ 
մին Գարե հի ընգ Հայս$ 

15. Ատ. իւրոսիւ տեսաք զՀայս իբրև առանձին թագա լորու* 
թիւն« միջամուխ յառման Ւաբելոնի. անտի մինչև Դարեհ Վշաաւ#– 
պեայ (622— 486) սա այգ ինչ և ուրոյն յիղատակութիւն չունիմք 
քՀ»|»ք* 

խորեն ազին յետ դնելՈյ զՏիգրան բարեկամ և գործակից \իւ* 
րսսի և կարգելս յ գնա ի համարի մեծամեծ աղխ ար հա կա լաց 9 մին¬ 
չև աալ նմա հնազանգեցուցանել զ&ոյնս ընգ իւրով իղխանութեամբ 
գամս ոչ սակալ9 և օգնականսւթեամբ Կիւրոսի յինքն յափղտակեչ 
զաէրութիւնն Ս՝արաց և Պարսից1 կու տայ նմա9 մինչև յԱղևք– 
ոանգր մեե9 յաջորգս ութ9 որոց վերջինն 9 ՎաՀէ* որպէս թէ հա¬ 
կառակելով \Լզեքսանգրի կը մեռնի•—«Սա (ՏիգրաՏ*) ամենեցոլնց 
թագալս րացն մերոց հարս տա գոյն (հզօր^ և խոհեմ ա գոյն » « • որ և 
Փ”ւնս ոչ սակաւ ժամանակս ընգ իւ֊րև նոլաճեալ հնազանգէր* 
և զսահման մերոյ բնակութետնս ընգարձակեալ ի հինսն մեր հա¬ 
սս լցան է յեզերս ծայրից բնակութեանց» (խոր* Ա* Եէ այլուր 
(Ա, 1*ք. ԼԱ.) աս է* «Թաք տյ. մք անուանեալ Տիգրանք9 մի է և 
միայնակ ի Լայկա զանցս 9 որ զԱժգահակ սպան9 և զտուն նորա ի 
գերութիլն վարեաց9 և զԱնոյշ մայրն վիշապաց* օժանդակ կամօք 
եւ յօժարութեամի զԿիւրոս ուեելով զփշխանութիւնն Մարաց 
եւ Պարսից յինքն յափշտակեաց>: Փ՝ողլով առ այժմ զայս պատմու* 
թիւն9 զորմէ պիտի խօսինք ի ստորև* գանք յիշել ինչ որ պատմի 
զԼայոց ի ժամանակակից աղբիւրս9 որ համեմատութեամբ առատա– 
գսյն են ի Ղ*ալաեհէ և այսր9 քան անտի յառաջ։ 

10, Գարե հի նոր վարչական գրութիւնը9 օր էր9 որպէս ասա* 
ցաքէ պարսկական մեծ միապետութեան այլ և այլ մ ասերն 9 որ 
ինքնօրէն թագաւորութիւններ կամ իղխտնոլթիւններ էին9 սաարա– 
պաա֊թեանց փոխեր կամ ու֊բիշ բառերով9 աւատականութիւնը 
(քճօճ&Սէճ) քջջելով վերին իշխանութիւնը կեդրոնացուցանել ընգ 
իւ֊րսվ ձեռամբ%- ի սկզբան առիթ տոլաւ ծանր գժգոհութեանցէ 
Նոր կարգագրութեան գլխալոր գիմագարձներէն մին եզաւ \Լրմե* 
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նիա, 1որո1 Վերայ հեգիցս ըանակ ղրկեց ընգ հրամանատար 
րութեամբ ևր կուց զօ րավարաց, յ§։րոց մին էր արմ էն ազգաւ։ Օրերդ 
518-ին նախ րան զ$ր* կը գնէ Գաբեր հի Հայոց գէմ պատերազմն , որ 
բաւական երկար յիշուաՆ է ի Գարեհեան արձանագրութեան որ 
ի Պիսիդուն։ 

Պիսիդուն 556 մէգր բարձրութեամբ ապառաժ է ի հիւոիոոյ 
՝$իր մ անշահի, ի վեր ալ ՛ճանապարհին որ ի մ էջ Պաղտատու և Համա– 
տան այ (Նկբատան՝)։ Այ« ապառաժին կողերուն վրայ րանդակսւաՆ 
է Գարեհեան արձանագրութիւնը, յորմէ լատիներէն թարգմանու¬ 
թի ւն մը տոլաՆ է Օոլինսոն (Լրգր. Ասիակ* (Լնկ* հատ* և 
Օրերդ նոր գաղղքքերէն թարգմանութիւն մը (Հանգ* Հնար* Գեկտ* 
1846)* Ի վերջնոյ աստի առնումր հետևեալ կտորը* *Օետայ, ասէ 
Գարեհ, յղեցի ի Հայս զՆառայ իմ Գատարսէո հայ։ Խօսեցայ առ 
նա այսպէս* Գնա, զարկ զայս ապստամբ ժողովուրդ, որ ոչ հնա- 
զանգի ինձ։ Խաղաց գնաց Գատարսէս նուաճել զՀայս։ Ապստամբր 
կռուեցան ընդ նմա։ Արամազդ շնորհեց ինձ պէւր օգնութիւն* զօրր 
իմ սպանին գրազումս ի բանակէ թշնամւոյն։ Երկրորդ անդամ 
յարձակեցան ապստամբր ի վերայ Գաաարսեսի* Արամազդ շնորհեց 
ինձ զի^ր օգնութիւն, 1ւ զօրրս սաստկութեամբ զարկաւ ա պո տամ- 
բաց բանակը։ Ապստամբել երրորդ անդամ յարձակեցան ի վերտյ 
Գատարսեսի♦ Արամազդ շնորհեց ինձ զիւր օգնութիւն, 1ւ զօրր իմ 
դարձեալ սպանին զբաղումս ի զօրաց թշնամւոյն։ Օետ ալևորիկ 
Գատարսէո սպասեց ինձ% մինչև, չորայ ի Մարս»։ 

էԱյւ» երերին ճակատ ր, որ չէին երեր յապթութիլնր, ասէ 
\իյլմէն, չկրցան նուաճել զՀայս, րանզի հարկ եղև Գարեհի նոր 
զօրավար եւ նոր բանակ ղրկել ի վերայ նոցա* նա մանաւանդ թուի 
թէ Հայր վանեցին գՊարսս արտարոլ սահմանաց իլրեանց յԱսորես- 
տան, ուր սպասեց Գատարսէս նոր հրամանաց Գարեհի յետ պար- 
տութեան իւրոյ* պարտութիւն արդարև Նանր, րանզի չև ևս նու– 
աճեալ էր Ս՝արաց ապստամբութիւնը՝»։ 

Հայոց վրա/ Գարեհի երկրորդ արշաւանաց զորավար էր Օմիսէս։ 
ւՕմիսէս, ասէ արձանագիրն, էր ի Նա ռայից իմոց* յղեցի գնա ի 
Հայս և խօսեցայ առ նա այսպէս* Խաղա, գնա, ջնջէ այն ապստամբ 
զօրրը, որ ոչ հնազանդի ինձ։ Շետոյ Օմիսէս գնաց նուաճել զՀայս։ 
Ապստամբր խաղացին ի վերայ Օմիսէսի տալ ընդ նմա պատերազմ է 
Ասորեստանի մ էջ կայ երկիր մը* * * անուն* հոն եղալ կռիւը։ Արա– 
11 ազդ շնորհեց ինձ զի^ր օգնութիւն* զօրր իմ սպանին զբաղումս 
ի զօրաց ապստամբաց ։ Երկրորդ անգամ խաղացին թշնամիր ի վե¬ 
րայ Օմիսեայ տալ ճակատ։ Ւ Հայս գոյ տեղի ինչ անուանեալ 1Աւ 
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տիգարա հոն եզաւ կռիլը։ Մրամ ազգ շնորհեց ինձ զիւ֊ր օգ– 
նոլթիւն* զօրք իմ սպանին գրազումս ի թշնամեաց։ Յետոյ ԱմիսԷս 
սպասեց ինձ ի Լալս մինչև, ցգալուստ իմ ի Մարսն։ 

17« ^երևի թէ Ահ| արատեան թագաւորութիւնն վերջապես 
չկրցալ դիմանալ զօրութեան 0%արեհի, որ անդր քան զլերինս ^1որ– 
գուաց ի հիւսիս կոյս մինչև ի ^\ուլյ> և ի Մտրաց մինչև ի ^\ապա - 
դովկիա միացնելով իբրև ոլրոլն նահանգ՝ կոչեց \Լրմին։ 

18. Ուէանք Մրմին կամ Մրմենիա բարւին այլևայլ մեկն ու– 
թիւննելւ տուաՆ են։ \Օորենացին յ\Լրամալ կը հան է ՄրմԷն անունը 
(է*սր* Ա. Մրգի հնաբաններ էն ոմանք (տես էջ 5 — 6*)% յԱյւ– 
ւքենակալ։ Ւայց Մրմին կամ Մրմնիք անունն ըստ Պարսից (հ՛որ* 11* 

յորմէ Մրմենիայն ըստ 8ունաց առաջին անգամ կը գըտ– 
նենք գորՆաՆուաե յարձանագրութիւնս *հարեհի Վ^շտասպեայ, իբր 
500-ին նախ քան 3առաջ քան զ*հարեհ՝ զԼայաստան Մրմնիք 
կամ Մրմենիա կոչուաՆ չենք գտներ ուրեք։ 8ետ *հարեհի այն երկ- 
րին համար սովորական եզալ այս անունըէ և այս է պատ՛ճառը որ 
յսյն պատմիչք որ յետ Գարեհի ենք հնագոյնն անգամ ի նոցանէ 
Լերոգոաոս։ Մրմենիա բառը կը գորե անենք մինչ 3եմականք ոչ 
այլ անուն գիտէին մեր երկրին համար եթէ ոչ Մրարատ։ &*Է էք^է 
կը նշանակեն այս անուանք9 ինչպէս նաև Լայք անունն% առ այժմ 
ստոյգ ինչ ասել չէ մարթ* սա միայն յա յանի է9 թէ ինչպէս որ 
Մրարատ Յեմականաց կողմ էն տրուաՆ անուն էք և Մրմնին Լընտ֊ 
ելրոպականաց կամ յՄրեաց՝ նոյնպէս վերքին անունն Լայ բոլորո¬ 
վին ազգային է և ընտանի։ 

1&. Ւայց զինչ և իցէ նշանակութիւն Լայ բառին* ըստ մեզ 
անտարակուսելի է9 թէ Լայք էին ազնուագոյնն ի ցեղից Մրմենիոյ9 
որպէս և երկիր նոցա Մրարատ 9 մինչև Յեմականաց Մրարատալ 
իմանալ շատ անգամ բոլոր Մրմենիոյ երկիրը։ Պատմութեան հակա՜ 
ռակ չենք խօսիր9 եթէ ընգ Փ արպեցւոյն կոչենք զՄրարատ € գլուխ 
աշխարհիս Լայոցնք ոչ միայն վասն բնական գրիցն իբրև «միջոց 
աշխարհին*ք այլև վասն բարոյական ազգեցութեանն* քանզի հոն 
եզաւ միշտ նիստ թագաւորաց մերոց. գրեթէ ամենայն երևելի 
գէպք պատմութեան մերոյ կը յիշեցնեն մեզ զՄրարատ• հոն սկ սալ 
և անտի տարաՆեցաւ ստոնէութիւննք ընգ նմին և հայ գըպա 
րոլթիւն և քաղաքակրթոլթիւն ընգ բոլոր Մրմենիա։ օ&անպի 
յՄյրարատեան գա լառին ի թագաւորանիստ կայեանսն բղխեցին 
Լայոց տանն Թորգոմ այ շնորհք քարոզութեան Մւետարանին պա– 

ուիրանացն Մստունոյ» (Մգաթ♦ ՃԷ«)« 
Լին Մրտրատեան թագալոր ոլթիւնն ինկալ առ Ղ՝արեհիւ.է 

10 
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բտլց էհա****կ նորա մնաց, ալն պես որ լեա իբր երկերիւր և քի֊ 
Ժուն կամ հրեր հարիւր ամաց դարձեալ ի նմին նահանգի ք աո. 
նրասխալ» սկսալ Հ&ւլՈց երկրորդ հարստութիւնն ալն է \Լրշակու֊ 
նեաց, որպես տեսցՈւդ ի ստորև ք ոչ առանց պահելս ք նոլն է1|տա– 
րատեան անունը (Ւուզ* 

ՃՕ. \Լրմենիա աո. *հալաեհիլ և ղալ. նահանգ Պարսից և ալն* 
պես տևեց իԽլեց մինչև \Նլեդսանգր մեՆ՝ լա լան ի է լաջորգ ժա¬ 
մանակակից պատմ ութենե* Աււ Փսերդսիւ լտ^որգաւ Գարեհի (486)» 
ՀերոդՈտոս ժամանակակից լանոլանե կը լիշե ղԱրմենիա ի կարգս 
հարկատու, ազգաց տկրութեանն Պարսից։ Լերոգոտոս կը լիշե զՀայս 
ի մետասաներորգ բաժնին, որ ձգեր ի Պակտիացւոց Լազգ ինչ սահ– 
մ տնակից Հնդկացի մինչև ի 0 եաւ Նով» և կու տար 400 տաղանդ 
արՆաթոլ ի բովուց»–<ւՊակտիացիդ, Հալը և սահմանակիցդ նոցա 
մինչև Նւդսինոս (Սէաւ) Նով կու. տան տաղանդս չսրեդհարիւքԱ 
(Հերոգ* Տ1* 9 2) է ունիմդ ցնորին իսկ *հարեհի վկտլութիւնը* 
Շարձանագրութիւնս Պերսոպոլեալ, որ են Ղ՝արեհի և *$՝աերդսի% 
Հէւ»լդ Արմին անուամբ կը (իշուին իբրև եօթներորդ նահանգ արև- 
մտեան ի կարգս հարկատու ազգաց զանդիկ կրօնիւդ։ (Լաէւրքն* 
(*իգգեր։ Նրան♦ առ. Գաթըր՚ճ* Տիեզ. պամ♦ հտ* Ա* զ 341 և 351)* 

Շետ Գարեհի մինչև \Լղեդսանգր մեՆ կացին թագաւորդ վեց Պար¬ 
սից* Հոերդսես (486—465)» Արտաշեո երկալեաբազուկ (465—424)» 
Դարեհ հարճորդի (423—404)» Ահյտաշես ուշեղ (404—358)» Ար– 
տաշես է\վդոս (358—337) և 0%արեհ վերջին ^Հոդոմանոս (337—334)է 
ք*սլոր ալս թագաւորաց ժամանակ Հալդ կամ \Լրմենդ մնացին հաւա– 
տարիմ Պարսից» մանտւանգ, որպես վկալե ՝$սենոփոն ականատես առ. 
Գաիեհիւ հար՜ճորգլով և աո. ուշեղն \Լրտաշիսիւ, լարևմաեան մասին 
ՀԼրմենիոլ։ ք*ալց կալին և ազատ ցեղեր ի կողմանս Տալոց և Թա– 
ոենոլ, նա մանալանդ ^Հորդուաց, որ ապստամբ եին Պարսից թա– 
գէԱ լորն երկն, և երբ (արձակում կրեին՝ իսկոլն կապաստանեին 
ի լերինս իւրեանց կանամբդ և որգւովդ և աղխիւդ, և դարինս 
մեՆամեՆս դ(ոբելով ի վերուստ՝ չտալին թոլլ թշնամւոլն մերձե¬ 
նալ։ Ըքւա պատմութեան պարսիկ առաջնորդին 8 ունաց բիւրուն 
Պարսից թագա լորն անգամ մը հանաՆ եք Կորդուաց վրալ իբր եր– 
կոտասան հազարե կազմեալ բանակ» և ոչ ոդ ի նոցանե դարձալ 
ողջ առ դժուարութեան երկրին։ ֆալց ալս դեղերը մինչ խաղաղու– 
թեամբ եին ընդ սատրապին՝ զօրդ անգամ կու տալինէ և 
ի(քե% Հ*օ/Հ է Պ*արեհե և ալսր գրեթե (ամենալն պատերազմունս 
Պարսից կը լիշուին \Լրմեն անուամբ ընդ ձեռամբ պարսիկ զսրափս 
ր&ց* ք1 պատերազմին Փոերդսի ընդկմ Ցունտց (463)՛ քիշին ի Հե– 
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բոգոաֆալ ընգ ւպլ տգգք և *փէէէ*–ե*դ դթ/»Կֆ ըստ Փււիւ– 
դաց/ ոցէ ընգ գօրավաըտւթետմը Ա(սու^1<#յ» Գը– գԳտբեհԷ Վչ«տ«– 
պևալ գոսս արն ունէը կին» (Լե։բոգ> է.)։ Ծապստսւմբա.թ1րան ՝փ–* 
ըոոի կրասևրոլ ընգգէմ ու. շեղն Արտպշիսի (401)՝ ԱրմԷնք, թեպետ 
Գք^ՏէՔ ^տպագովկաղւոց որոց նախարար եր քոս մնացին 
ւաաարիմ Ա*րտավիսխ որպես պատմե Փգենոփոն (Արշաւ. 

1՛* գլ* 1*է)։ Ւ պատերազմէն Գարե հի վերքն Ոք ընգ Աղեք՜ 
սանդրի կը լիչուին գարձեալ Աքմ^*—՝*Հալք քառասուն հազար 
հե տևակաց լզեցին, յա լելին ի նոլնս և եօթն հազար հեՆելսցը 
(^« ^«1և|ատ* պամս Աղերս* հա* Ա* եք 272» թրգմ* Հ. 8» Գաթըր՚ճ*^։ 
Ա|11 ամենայն մեեաւ մասամբ ժամանակակից վկթլութիւնք բաւպ֊ 
կան են ցասցթնել, թե Արմենֆա եր նահանգ Պարսից ընգ իշխանու- 
թեպմր պարսիկ սատրապեեբու։ Աօ. Քսենոփոնիւ պարսկերենը տէ֊ 
ըսզ քեղրւ-ն եղան եր Գքմենիպ ժոզսվրգսց։ ՀԼօր ավարը Շունաց բիլ֊ 
բուն քրուոր կանանց հետ անգամ որոց հանգիպեցան ի լան ցան ել 
իսրեանւք ընգ Մրմենիա՝ խօսեցան պարսիկ թարգման ալ։ 

31. Ա*րմենիսյ սատրապը ընդհանրապես եին ազգականը կամ 
խնամիը թագաւորաց Պարսից։ Աւլ Փսենոփոնիւ Ա*րմենիոյ արևե֊ 
յեան մասին սատրապն եր Արոնգաս անուն ոմն9 փեսայ ուշեղն Աք– 
աաշիսիբ իսկ արևմտեան մասին% Տերիրաղք ի ցեղեն էֆգաոնԽպ* 
միոլն յեօթն նախարարաց9 որոց նսաուցեալ եր ղԳարեհ ի գտհ* 
Տերիբաղալ հետ գաշնագրութեան անգամ մտին ղօրավարը րխ բոլ* ք* 
Ց ունաց։ Մին ի ղօրավարաց աստի եր ՝$սենոփսն9 տուտքն որդ վերքա– 
պահաց բիւրուն9 որ և պատմե ղայսոսիկ։ Տերիրազպյ եք տո֊անՀինն 
պալատ աո. Նփրաատր և իշխանութիւն ըմպելոլ արՆպթի բաժա֊ 
կցթսւ* ուներ նա լատուկ հացարար 9 տակառապետ և ալլ պաշտօ֊ 
Նեալս* արտօնութիւնը որ թագաւորաղանց լատուկ եին լալնժամ։ 

33. Հերոգոաոս և Փսենոփոն ժամանակակիցը 9 մանաւանգ 
վերքինն որ ականատես ևս եր՝ կը նկարագրեն Մրմենիոլ ժողս- 
վուրգն իբրև խաղաղ և երկասեր♦ երկու փառաւոր լաակութիւնը 
որ և աո֊ մեօը Հտնչցուեցան Հալոց վրալ։ Պարտ ե խոստովանել 
ստկքթլնյ թե Մրմենիոլ ժողովրգոց երկասիրութիւնն արուեստներու 
և ւեռագիտութեան մեք չեր։ Մեր լեզուին բառեր են սաչափ միայն 
կրնանք հետևցներ թե առ Հալս ի վաղուց կպլիծ հասարակ ար֊ 
սւեստքք որպիսի են շինողութիւնք գարբնոլթիլն, ոստախանկոլ֊ 
թիՀնք հտցպրարութիւն և ալլ նոլնպիսիքք քանզի կը գտնուին հալ֊ 
երեն ալս արուեստներու վերաբերեալ անթիւ հին և բնիկ արմատ 
բառեր է (՝փյյ լոկ բանասիրական գիտոզութիւն մը բաւական չե 
պատմոլթիլն մը հաստատել։ 
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33. Արմենոլ ժողովրդով երկասիրութիլնը մանաւանգ հովւու– 
թեան, մշակութեան և տուրևառի կողմանէ էր։ Լերոդոտոս լատ– 
կապէս հովիւ էլանուանէ զՀալս. «Հալք հովիւը ի Հերոլ Քա^ է^"- 
րեստանեալս բնակին» (Լերրոգ♦ Ա*)ւ Փսենոփոն Արւէ ենիոլ ժողո– 
վր գերան գետնափոր տունևրուն մ էջ տես ալ. հովիւ և եր կրագործ 
ժողովրգեան մը բոլոր հարստութիւնը։ Ամէն տեսակ ընտանի անա¬ 
սուն ի խաշանց և լարջառոց, զորօրինակ ալծ և ուր ոչխար և 
գառն) եզն 1ւ կով և որթ՝ պահելու համար մեՆամեՆ գոմեր կալին 
ալն գետնափորով մ էջ։ Հալը ալս անասունները կը սնուցանէին գա¬ 
լար խոտով* ^\ալին նաև ալն գետնափորներուն մ էջ համբարանոցը 
լի ցորենով և գարւով և արմտեօը։ Եթէ բանասիրութիւնը կար է 
օգնել մեզ լալսմիկ՝ ոմշակ» բարլին նալելով պիտի համարձակինը 
ասեր թէ Մշոլ ժողովուրդը ման ալանդ նշանաւոր էր լերկրագոր֊ 
ծութեանյ մինչև հալերէն երկրագործը կոչել մշակ9 որ մշեցի կը 
նշանակէ։ 

նթէ Մշ»| ընդարձակ և գեղեցիկ դաշտն լարմար էր հողա¬ 
գործ ութ եան% անասուն և մանաւանգ ձի բուծանելու լարմար էր 
Արմենիոլ արևմտեան մտսնյ երկիր ջրաւէտ, ճարակաշատ 9 ուր էր 
գա լառն ^արնոլ Հարգալանգահոզ և շատաջուր 9՝> րոտ հ*սրենա– 
ցւոլնք և ուր դաշտը ունէին Հզթանձրութիւն խոտոց» և բտղմացու– 
ցանէին Հզանասուն պաճարսյ մեծահասակս 9 ըաջամարմինս. . . հա- 

մակեալս ի գիրութեան» (%*որ* Արդարև ՛Արմենիոլ ալն 
մասին ձիերն 9 գէթ լալեժամ 9 ընտիր էին ըան ղՊարսից և գՄա– 
րաց ձիս♦ հոն կը գարմանուէին և անկէ կ* երթ ալին Պարսից թագա¬ 
լս րին ձիերն րնգ խնամով սատրապին > որ և տարին 20,000 մտրակ 
երիվար կը ղրկէր թագաւորին ի պաշտօն Աիհր աստուծոլն։ $*երևս 
ալս սրբազան նուիրին շնորհն էրք որ Արմենիոլ ալն մասին սատ¬ 
րապն ունէր արտօնութիւն ձի հեծցնելու թագաւորնք երբ առաջի - 
կալ կը գտնուէր։ Արմ ենիոլ ալս մասին ժոզովրգոց առևտրոլ լա¬ 
տուկ ճիւղ լեալ թոլի ի վաղուց ձի և ջորի տանել երևելի վաճա¬ 
ռաշահ ըազաըներ։ Նզեկիէլք իբր 600-ին նախ ըան ^յւ.ք լողբսն 
որ ի վեր ալ 8իւրոսի% ի թիւս վաճառական ազգաց թուի ակխարկել 
զՀալս լա սելն• <Եւ ի տանէ &՝որգոմալ ձիովը և ջորւովը լցին զվա– 
ճառս ըոն ԼԵզեկ* 14)* 

3^1։ Ալսպէս մեծալ մասամբ հովւութեամբ և մշակութեամբ 
պարապետլ ժողովուրդ մը հարկաւ ամէն տեսակ առատութիւն կը 
վալելէր։ $3ոլնը լետ եօթնօրեալ ճանապարհսբգութեան ընդ ա– 
փափալս ^որգուաց գրեթէ նօթի% հիացանք լիմարեցանք երբ հաս¬ 
նելով ի Հալս% գտան ամբալ առատութիւն ուտելեաց և ըմպե– 
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լեաց. հաց ի ցորենոց և ի գարւոյ* միս ամեն տեսակ անասնոց 9 
գառին ք ուլու9 որթ՝ու ք խոպի և֊ հաւուց♦ ըմպելիս՝ ընտիր և. զօրա– 
ւոր գարլոյ գինի> զոր երկայն և բարակ եղեգամբ ՆՆելով կ՛ըմ¬ 
պեինք Շոյնբ շատ տեզ գիլզեր ու. մ էջ գտանքն աև հին և անուշա¬ 
հոտ գինիք տեսակ տեսակ իւղեր9 ինչպես խոզի ճարպ9 կնճիթ9 
ի գառն նշոյ և ի բևեկնսյ մզեալ իւղեր9 նաև իա֊ղս անուշունս 
վասն օՆանելեաց։ նթե ճշմարիտ ե ա(ս նկարագիր Փսենոփոնի (որ 
իբրև ականատես կը խօսի ի գիրսն որ կոչի Արշալանբ ^իւրոսի և 
նահանջ Ցունաց բիւրունյ I1* գպրութիւն, 1 — 6)՝ չիբ տարա– 
կոյս 9 թե եթե ոչ յառա^ գեթ յերկերիւրամեայ միջոցին իշխանու– 
թեան Պարսից՝ էր <գար ոսկի անգեորգութեան և մշակութեան 
Հայոց աշխարհին» (Հ» 8* Գթրճ* Տիեզ* պտմ• Հա» Ա» եջ 343)* 

25. \Լյսպիսի և այս չափ բերովբ առատ երկիր մը9 մեՆամեՆ 
ջրոյ ճանապարհ օբ յարևմուտսք ի հարալ և յարևելս9 որպիսի 
եին Տիգրիսք նփրատ և Երասխ՝ չկտրեր մնալ առանց տուրևառիկ 
փոփոխման ընգ երևելի վաճառաշա հ երկիրս 9 որպիսի եին Փիւնիկեյ 
Ւաբելոն և Մարաստանք քորոց պաշարեալ եր ՀՀրմենիա։ Հայոց վա– 
ճառականութեան Եփրատաւ ի ք^աբելոն վկալե Հերոգոտոսէ *նաւբ 
Հալոցք որ ըստ նոյն պատմագրի կ9երթային ընգ Նփրաա ի 8ա– 
բելսն՝ եին այլ և այլ մեՆութեամբ* յիլրաբանչիւր նալի կային մի 
կամ աւելի իշեան։ Հայք կը շինեին այս նալերը Նառի կոճզներե 
բոլորակ ք և կը պատեին մորթով։ Ար նաւերուն մեները կը տա¬ 
նեին մինչև 1 ք 000 տաղանգ բեռ։ Հայ նա լա վար բ յետ հասնելս յ 
ի Ւաբելոնք թափելով (պարպելով^ զբեռինսն՝ նաւերուն փայտը 
և յարդը կը վաճառեինք և մորթերը բառնալով եշերուն վըայ 
կը տանեին ցամաբալ (երկիր իւրեանցյ բան զի գետոյն սրընթացու– 
թեան աղա գալ գեպ ի վեր նալարկել անհնար եր* նոցա 
որ երթան ընգ գետ անգր ի Ւաբելոն՝ բոլոր բոլորակբ և ի մաշկե 
ենք զորս Հայրն հովիլբ որ ի վերոյ բան զԱսորեստանեայս բնակեալ 
են* յօրինեալ կազմեն ի Նառոցն կտրելոց և պատեն մորթովբ ♦ ♦ ♦ 
ոչ յետին կողմն նաւին յայտնի և առաջին կողմն սուր9 այլ մանա– 
ւանգ ի կերպարանս վահանի ե բոլորակ շուր^անակի։ • ♦ ♦ Այսյ 
նաւուց և մեՆամեՆբ գոն և մանունբ• ամենևին իսկ մեՆամեՆբն 
տանին բեռն իբրև հազար տաղանգ♦ իլրա բանչիւր նալ ի նաւացն 
ունի յինբեան եշ մի« որ մեՆամեՆբն են՝ աւելի ևս։ Նբրև ի ք՝ա– 
բելոն նաւավար ը հասանիցեն և զբեռնն թափիցեն՝ զփայտն և 
զյարգն ամենայն տան գնոցք և զաէ որթն հանեալ յեշսն՝ վարեալ 
տանին ի կոզմանս Հայոց աշխարհին 9 բան զի ի վեր կոյս գետոյն 
չմարթի նաւարկել վասն ումզնութեանն + և յալն սակս իսկ ոչ 
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ի հ **էէ ե Ժորթոչ նաւրն գորեին» ԼՀխրսդոփ* Ա* թբդ4* 
Հ* & Գաթրրճ.)* 

ՆնչպԷս Կոր գոսացիբ վպրձկպնոլթեամբ նոխպես Հալրլ վահքթր 
ռականութեավբ, ինչպես կ՛երևի, Կօսր գետով ընգ Նովն Կասպից 
և ընդ 0վրսս կք երթային ստեպ ի Հնդիկս է Ըււա Փսենթվպնի։ երբ 
Կիլրոս կամերաս պթոտգամայլոբ ղրկել ի Հնդիկս՝ ի Կորդսսպց և 
ի Հալոց միանգամայն խնդրեց պօւաթնորդւ օփվ Հալաս փանե ալդ, 
և դուր, ՝ՀադգԷացիլ> (Կորդով), ասէ Կիսրոս, աս արեր ցիս, 
եթե աս֊աբիցեմ էս զոմն լիմոց աստի ադ. արքախ Հնգկաց, % փռտ– 

և– Ւ ձերոց այտի առաջնորդս ի –ճանապարհին» ♦ • ♦ Ի վաղիս 
անդր արարեր ^իսրոս ղպաագամալորն* իսկ թագավորն Հալոց 
և Հտզդեփցիքն լզեին ընգ նմա՝ զօրս բպստկանս իսկ համարեի#* 
գորեակիցս լինել և ղպատշաճսն ղԿիւրոսե խոսել» ՝$սեն* \Ար* 
^ի*֊ր♦ թրգմ* Լ 8# Գաթրճ* եջ 169> 171)է 

86. էի^եցինք Լեջ 69) թե ինչպես ՝Գսենոփոն, մին 
ի զօրտվարտց Տսսնփց բխ֊րուն, որ եկան եին ԼԳգնութիսն կբ*»ե֊ 
բոլն Կխլրոսի լարևելս գրեց ալն արշասանփց և Տփ֊նքթց դարձին 
պատմութիսնը, դսր կր գպնոսին ակն ալէկոսթիլնլլ զանտեսակպն կե¬ 
նաց ժպղովրդոց Արմենիպ ալեր ժամանակի է Տեր թալն ի պատերազմ 
ընգ Կիլրավ։՝ սաչափ մխալն կը լիվե ՝&սենսփս%ր, թէ հասնելով յա– 
փս լնս նրագխալ գտան ա%*թէս գի սղեր լի ցորենսվ և գին սով, և 
լե» մնալու ալն կողմերն երեր օր1 ա*սաա պաշարով մեկնեցանէ 
Ի դարձին իսրեանց զկնի պաըտոսթեանն և մա հոսան *Հիսրոսի, լեա 
անհնարին վսսսնգաց և տառապանաց, զորս կրեցին ի Պարսից* որս- 
շեցաս երթալ ընդ Հալս։ Տոլնր ունեին աո֊աֆնոբդս ճանապարհի 
և թարգման պարսիկ ի բնակաց երկրին։ Տալց հարկ եք ***նցնիլ ընդ 
լերինս հսրդոսաց, անց արդարև դժոսարին և վտպնգտսսրւ Նյ։– 
գոսաց գիսղերն եին լերանց հովիտներոսն մեջ» ընդ որս եք ճանա¬ 
պարհն։ Կորդոլացիչ* սովոր եին ի մերձենալ թխամսոլ թոդթսլ զշենէ* 
իսրեանց և ելանել լերանց գլոսխները, բանդի գիտեին <ւլանդգնփ~ 
գոլնս արշասել ընդ խորաաբորտս և ընգ վիմուտ տեղիս», որպես 
ասե ^որենացին ղՄոկաց (Իոր* ^Ե,)յ որ եին գրեթե համփցքք/լր 
ընդ Կորգուաց* ^որդուացիբ դիս* եին նաև մեե դիսրոսթեամբ 
բարեր տեզալ, և գի ազեղնասոր էին կորզվի՝ կը գորՆտեեին աղե– 
գոսնս և նետս անհեդեդ մեՆոսթևամբ։ Նետեբոսն երկախօսթիլյկն 
եր իբր երկու կանգուն, տխպես որ Տոխբ սկսան ախ նետերն իբրև 
տեգ գորՆաեել։ Նոխպես վկ***լե և Գիոդթրսս Տիկեզացի (Գպր* ԺԳ*), 
թերևս աէլեալ ի ՝Հսենոփոնե* հ սկզբան Կորգուացիբ մեՆ վկաս 
տոլին Տունաց լերանց գլուխներեն։ Ե Տունաց մեռան և 
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նև\Խահար ոչ սակտւք, յո|ա(| յան ո լան է լիշե ՝Բսենոփոն զքէսՀե 
հվԷարքՈս րօկե դե մոնադի և զհեփիսոդորոս և զԱմփիկրատէո աթե¬ 
նացի1> որ մեՆ ցաւ աուին Շունաց։ \Լլնուհետև հարկ եզև 8ու– 
նաց9 յառաջ քան զմ եր ձեն ալն ի շենս հորդուաց՝ զօրաքաժին ղրկե¬ 
լով կանխել բռնել բարձունքը։ \ԼլժպԷո զօրն ապահռվոլթեամբ 
կը բնակեր գիլզերն* ուր կը գաներ առատ պաշար« Նսկ գինին> ասէ 
^սենոփոն, այնչափ առատ էրք որ բոն ալ գուբեր գտնուեցան լի 
Ու թու ըմպեղեալւ Շոլնք նաև. շատ պղնձի անօթներ կամ զարգեր 
էլԱոոն ի աունս հէւրդուտց։ Շետ իբր չորեք հարի ւր ամաց Ղ^ուկուղ– 
էքեՈ հսւոմալեզին գտաւ նան. ոոկւոլ և արՆաթոլ մեՆ գանձ աո. 
հո րգո լացիս, իսկ ցորեան, եթե պարտ Է հաւատալ Պլուտարքոսի՝ 
իբր երեք միլիոն քո ու։ 

&ոլնք լեա եսթն օր ճանապարհորդելս լ ընդ հորդուս անհնա– 
գժուարութեամբ՝ եկան ի գետ միք որ գհորդուս բաժաներ 

ի Հալոց։ Բազմահմուտն Սնուիլ կը համարի, թե ՝Բովբար էր ալս 
դետը, Շիգրիսի ճիւղերէն մին, աո. Որով ԵզեկիԷլ տեսալ Նհովալի 
փառքը• քեՇովբար չէ պարտ շփոթել ընդ ՝Շաբորասալ կամ ՝Թ«– 
պուրալ Ս^|ագետաց որ թափի լնփրատ։ 8ունաց ալս օթևանը 
շատ հեշտ թուեցալ անցեալ տառապանաց լիշատակաւ, որ քաղբր 
քուն շնորհեի զօրուն։ Բալդ առաւօտուն փոխուեցալ տեսիլը։ Շալն֊ 
կսլս գետոլն տեսնուեցան հենեալք սպառազեն, որ կը թոլէր թե 
կամեին արգելուլ Շունաց անցքը։ Ւ վերոլ քան զալրոլձին կար հե¬ 
տևակ աց գունդ մը ի Հալոց և ի \Օազտեաց ՛ճակատեալ ի պատե¬ 
րազմ։ ^աղտեաց համար կը պատմոլի, աս ե ՝Շսենոփոն, թե են ա֊ 
զատ և պատերազմ ոզ ♦ զենք նոցա են ասպար ք մեՆամեՆք լու– 
ռեաց և գեղարդունք։ 8 ոլնք զին ուոր ական հնարի ւք խաբելով 
թշնամին% անցան գետը քարուտ և ՆանՆազ տեղե մը։ թշնամի ք, 
որ էին վարձկան զօըք Արոնգասալ սատրապին արևելեան \Լրմե– 
նիոլ, տեսնելով Շունաց լառաջապահներն լալնկոլս գետոլն՝ քաշ– 
ուեցան։ 

Ե պատճառս ստեպ պատերազմաց ընդ հորդուս* Հալոց գիլ¬ 
զերն իբր հինգ փարսախ հեռու էին գետ էն։ \Լռաջին գիլզն ուր 
եկան Շոլնք էր մեՆ, լի պաշարով։ \)ատրապն ուներ հոն պալատ ք 
և տուներէն շատերն ունեին աշտարակ։ \ձլս երկիրն էր արևմտեան 
Արմեն իա ընդ իշխանությամբ Տերիբազալ, որ էք բարեկամ թագա- 

ւորինա ՀՒագաւորը ձի հեՆցնոզ ի պաշտոն է ալս սատրապն էր1 Տէ– 
րիբազ սպալիւք ոմամբք եկն շտապաւ, կամեր խօսել թարգմա- 
նալ։ \ը խոստանար բւնրեկամութիլն ցուցնել Շունաց* եթե Տոլն ք 
հաճէին գիլզեր չայրել, ալլ պարենիւ միալն շատանալ։ Շոլնք լանձն 
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առին, և ալնպէս կռեցաւ դաշն։ Այււ Տերիբազ է, սատրապ արև 
մ տեան Ար մենիոլ՝ որում լան ձնեց լետոլ ՄրտաշԷս Պարսից նաւա– 
տորմիղն ի պատերազմին ընգգէմ Կիպրոսի (366), (ք^նչ (\րոնգաս, 
սատրապ արևելեան Մրմենիոլ, փեսալ թ՜ագա լորին՝ էր հրամանա¬ 
տար ցամաքալին զօրուն։ 3ոլնք իբր հնգետասան փարսախ եր~ 
թալով լարևմուտս կոլս հիլս ի սոլ ամենալն ուրեք կը գան էին 
գիլզեր լի պաշարօք, ուրեք ուրեք նաև պալատներ։ Ւերոց ըն– 
տիրը կը գտնուէր ալս գիւղերուն մ էջ* պախրէ, ցորեան, գինի հին 
անուշահոտ, չամիչ, ընգեղէն ամեն տեսակդ ազգի ազգի իլպիր 
բազում լոլժ, զորս բնակի չք կը գ.որՆաՆէին փոխանակ ձիթոր զոր 
օրինակ հալան ՛ճարպ խոզի, կնճիթ, ի գառն նշոլ և ի բեւեկնոլ 
մզեալ իւղեր, նաև նոլն տունկերէն հանոլան ոգիներ* Մ|ւնչ 3ոլնք 
կը պաարասաոլէին խազալ լառա^լ Տերիբազու բանակէն պարսիկ 
մը պատմեիք թէ Տերիբազ կը խորհէր լարձակել ի վերալ 3ունաց 
լերան մը կիրճը րնգ որ մի ալն էր անց։ Մրգարև Տերիբազալ զօր քը 
փորձեցին արգելուլ 8ունաց անցքը, բաԷԱ չկարացեալ զգէմ ունել 
լարձակման նոցա՝ փախան։ Ւյւյւ քսան երիվար, Տերիբազալ վրանը, 
արնաթի գահոլք և ստոման ք, նաև հացարարք և մ ատռուակք 
սատրապին անկան ի ձեռս Յունաց։ թուի թէ ճանապարհն Շունաց 
էր րնգ Տարօն և րնգ ֆարձր Լալս (\Լնգեղ տուն՝), ուր մօտ ի ^ա– 
րին անցան 8ոլնք զԵփրատ, քանզի ասէ Գ սենոփոն, թէ չէին անտի 
հեռի ակունք Նփրատալ և թէ պատահեցան ջերմոլկներու։ \Լստի 
լառաջ գժուարին եղաւ չուն ի պատճառս լորգութեան ձեան։ 
Որէ սոփոս իլր լառաջապահներովն ընդ երեկս հասնելով գիւ֊ղ մի՝ 
տեսալ կանալս և աղջկունս, որ մօտաւոր աղբեր է մը ջ«ււ.ր կը տա– 
նէին։ անալք հարցանեն Տունաց թէ ոլք են։ թագա լորին կոզմէն 
ղրկոլաՆ զօր ք են առ սատրապն, ասէ թարգմանն պարսկերէն։ 
0 ատրապն չէ աստ, ասեն կան ալք, ալլ է աստի փարսախ մի հե՛¬ 
ռու։ Հիրիսոփոս ջրուոր կանանց հետ մտնելով գիլզը գնաց առ 
ալանա պետն, և զօր քը բանակեցան անդ։ սենոփոն վերջապա– 
հօք եկան էր լտլլ գիւ֊ղ* իբր քսան ասպարիզօք հեռու Որհ"~ 
փոսի գիւղէն. սենոփոն ճաշեց ալն իրիկուն ընգ աւանապետին և 
ընգ գստեր նորա, հարսն իննօրետլ, որոլ ալրն գա ցան՜ էր որսալ 
նապաստակ։ Տունք գեղ^ն էին ընգարձակ գետնափորք, նեղ նեղ 
լուսամտիւք։ Մարդիկ կիջնէին սանգղով, անասունք՝ րնգ մուտս 
առ ի շեղ գորՆեալ, քանզի ալն գետնափորներուն մ էջ կը պահ– 
ուէին իբրև ի գոմս ալՆք և ոչխարք և եզինք, նաև հտւք պէս– 
պէս և խար անասնոց համար։ ալին և համբարք ցորենոլ, գա– 
րւ֊ոլ, ընգեղինաց և գինի ի գարլոլ թակոլկներու մէջ, և եղեգունք 
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այլ և այլ մեեութեամբէ Նրբ կը Նարասեր ոք՝ այն էր դև գան ց մին 
առնելով ի բերան միով եայրիւ և միլս Նայրը մխելով գինւ-ոյն մէ^ 
կը խմէր եեելով։ Այօ ըմպելին սաստիկ է , աս է ՝$սենոփոն, եթե 
ըմպի անապակ, բայց սովորելով ախորժելի է։ ՝$սենսփոն վարձ 
խոստանալ, աւանապե տին՝ եթե աո.ա^նորգէր Ծ ունաբ մինչև սահ֊ 
մ տնագլուխը. հայրեն ասեր ալանա պետն ուրիշ վարձ չխնդրեց բայց 
միայն զազատութիւն հայ գերեացւ է1 վազիւ անդր Փսենոփոն աւա֊ 
նա պետին հետ գնաց գտնել զՓիրիսոփոս* (\՚ր գիլզ և կը հանդի¬ 
պեր կը գտներ քոյն ղին ոլորներն ի խնջոյս և յուրախութեան, և 
գրեթե ամենայն ուրեք սեղանի վրայ գառն և ուր խոզենի և որթ 
և հալ. իսկ հաց աււաա ցորենոյ և գարւոյ։ Փիրիսոփսսի գի*֊ղը 
գալովդ գտին և զնտ և զորս ըեգ նմայն էին ի խրախութեան, և 
հայ պտտանիս որ կը Նաէւայէին նոցա իւրեանց խոլժ հանգերձիւ։ 

սոփոս և Փսենոփոն հարցին ցաւանապետն պարսիկ թարգմա֊ 
նալ, թե ինչ երկիր էին, և աոլին պատասխանի թե ի Հայս* Հար¬ 
ցին գարձեար թէ որոյ համար կը բուՆանԷին Լայք այնչափ ձի. 
պատասխան տրոլեցաւ թէ թագաւորին համար ի սակ հարկի է 
նոփոն ընտրեց արւաւ. ձի մի ի ձիոց նուիրելոց արեգական, և յանձ֊ 
նեց ալանա պետին զոհել. յետոյ աուաւ մտրուկ մի վասն իւր, և 
մ էն մի մտրուկ՝ վասն իլրաքանչիւր զօրավարի։ Շոյնք աո֊ին զաւա֊ 
նա պետն ընգ իւրեանս իբրև արւաֆնորգ մինչև սահմանագլուխը, 
և թոզին ընտանիքը բաց յորգւոյն, որ յանձնուեցաւ Նպիսթենայ 
\Լմփիպոլսեցւոյ է *$իրիսոփոս զճանապար հայն կասկաեելով զաւանա֊ 
պետէնք սրպէս թէ անապատ ս*եզ կ՚աււաինորգէր,– քանզի երեք 
❁թևան գացին աո.անց հանդիպելու գիւ֊զ մը,—գանեց զեերունին։ 
Ազնիւն Փսենոփոն չհաճեց աւ ընգ խստութիւն Փիրիսոփայ և յան• 
գիմանեց գնա՝ և յիրալ֊ի* քանզի ի խոր խոցեալ աւանապետին 
ընգ ապաշնորհ գնացս յոյն զօրավարին՝ փախաւ գիշերայն։ Ւայց 
հայ պատանին, որդի աւանապետին, մնաց աո. Նպիսթենայ, և էր 
նմա սիրելի և հաւա տարի մէ 

11 
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9>. ՄԱԿԵԴՈՆԱՑԻՆ 

1. Մավեղոնիա մինշեւ Աղեք սանդր մեծ։ 2. Արշաւանք յա– 
րեւելս. Պատճ՛առ ք պյս արշաւանաց։ 3. Այլ պատճառ ք տկարու– 
թեան պարսկական պետութեան. րռնութիւն եւ զեղխութիւն։ 
4. Մեծտւթիւն աշխարհակալութեան Աղեք սանդրի։ 5. Աղե քսանդ– 
րի աշխարհակալութեան արդիւնքն առ յաշորդօք նռրա. գիտու– 
թիւնք, յունարէն լեզուն։ 6. Ցաջորդք Աղեքսանդրի. Սելեւկեանք։ 
7. Արմեն իա ի*նչ օգուտ քաղեց յունական քաղաքակրթութենէ։ 
8։ Հպյոց նախնական ժամէսնակի պատմութեան վերջին շրջանը, 
յԱղեքսանղրէ մինչեւ Տի ղրան մեծ։ 9. Արմեն իա առ Աղեք սանդ– 
բիլ ել առ յաշորդօք նորա ըստ ո՛չ ԺամԽնակակից պատմԽզբաց։ 
1 0. Արմենփա առ յաջոբղօք Աղեքսանդրի ըստ ժամանակակից եւ 
գբեթէ ԺամԽնակակից պատմԽգրաց. Ար տա շատ։ 11. Արշակունի 
ցեղին ծագումը։ 12. Արշակունի քառին նշանակութիւնն ըստ ա– 
բիական լեզուաց։ 13. Արշակունիք՝ բնիկ թագատրական ցեղ ըստ 
հնազղ/ն մ1ստենազրաց մերոց։ 14. Ազգական ութ ի ւն ի մ՝էջ Արշա– 
կունեաց եւ Պարթեւաց։ 

X, I՝ հիւսիսոլ Շուն այ անդր քան զ&՝և սաղիս), ի մ էջ &՝րակիոյ 
և Հիւրիկիոր էր լեռնայինն Մակեդոնիա, թագալորութիւն փոքր 
և աննշան, մինչև կոչել բարբարոս ի 8»ւնւ»յւ \էրգալ>1ւ այնպիսի 
էր Մակեդոնիա գէթ յառաջ քան զՓիլիպպոս ք*< թագասոր Նորա 
(360 նախ քան առ որով (քէծացաւ և զօրացաւ. 1քակեգոնիաք 
մինչև նուաճել նախ ագգեցուվժեամբ և ապա պինսւբ զՇաձա*ոտան> 
զյաղթոզն ահագին զօրու.թեան աշխար հակա լաց Պարսից։ Փիլիպսրա 
մ եռալ. 336-ին, մինչ կը պատրաստու.Էր չարձակել լարևելս, զորն՛ 
մը զոր կատարեց որգի և լաջորգ Փիլիպպոսի, \Լղեր սանդր, լերկո– 
տասանամեալ կար՛ճ ժամանակի քժագալորուվժեան իւ֊րոլ (336— 323Ն 

2. Ա ղերս անդր ի արշավանքն լարևելս չէր լանկարնադէպ* 
իբր 70 ամօբ քառաջ փորձեց զալս XI* գեսի զա սոս թագաւոր 0 պար– 
տացւոց, որ անցնելով յ\Լսիա՝ եհար զՊարսս և լառաջացաւ. մինչև, 
ի ^Հապադովկիա (39 գաշնակցութիւն մը որ կազմուեցալ. պարս¬ 
կական ոսկւով ի (Հունաստան ընգգէմ Օպարտացլոց՝ գարձոլց պ\Լգե֊ 
սիղտւոս ի հայրենիս ի^ր։ և. զերնաւ. Պարսից պեաութիւնը մօտա¬ 
լուս։ վտանզէն ։ Յունաց արշաւանրն լարևելս հետևանր էր սխալ 
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աշխարհափորութեան յա Հորդաց ^\իւրոսի։ Մարական կոչուաե պա 
աերազմներով Պարսը երկիցս փորձեցին նուա՝ճել Շունասաանֆ 1կթ– 
քեհ 4Տ2“490ք և Փաերըսկս՝ 485—479* րայց յադթութիւնը Օունաց 
»«. Մարաթ ոնիւ. և աո. \)աղամիսասլ ցուցինք թկ զօրոլթիւնր ոչ թկ 
բագմութեան կք այլ ըաջութեան և աստըինութեան։ Գպնը Հանչ֊ 
քրոն թե այն ահագին զորսւթեան մկջ լորում կր Պարսից տկարոլ– 
թՒն1ր "Կոթական վայրագ զորաւթիւն ասանց այն բարոյական 
սւժպք զոր աան զինուսրական խրատ և. կրթութիւն։ ՀՀկնի Հակատուն 
սա. Պգաաեալք Փաերըսկս չգտալ զորավար փոխանակ Մարաոնիսաիք 
սր ինկասե Հր այն Հակաաուն մկջք մինչ աո. Շոյնս իւրաըանչիլր բա¬ 
նակ աւնկր Մխրոիադկսի և թ՝եմիստոկղկսի պկս գսնկ տասն զորա¬ 
վար։ Նահանջ բիւրուն ևս աւելի ճանչցուց Շունաց Պարսից տկա– 
րութխւնը։ 

3« Թայյ պարսկական պետ ութեան տկարութիւնր մանասսնգ 
բսնութիւնր եւ զեզխութիւնն կբ> որ զօրոլթիլն և մեՆութիլն կր 
կարեուկին։ 0աարապներուն բռնութիւնն ք ասկ Հերոգոաոս9 ալն֊ 
ւ-Փ Կ որ բարբարոսը անգամ տժգոհ կին։ Հասաաարմութիլնր* 
եթկ կարք ոչ թկ ի սիրոյ կր այլ ի ագիասւթենկ և յապիկաբոլթենկ* 
&անսւթիւնը կր աիրկր նաև ի բանակին։ Հերոդոտաս կր պատմկք 
թկ ՝$աՏրրըսկս յետ հանգկս առնելպ զօրաց իւրոց* երբ պիտի խա¬ 
զար ի վերայ Շունաց՝ ասկ ց%եմարատ յոյնք որ կր ի բանակին Պս^ր– 
սից* ոԽարՆեմ Շոյնը պիտի չկրնան զգկմ ունել այս չափ քազ– 
մոլթեաան*։–€Այոք ասկ Դե։է արատ $ եթկ չփախչին զօրըգո։ *Փախ– 
իինֆ սոսկ Փսեբըակս* խարազան կար։—«8ոյնը ըան զայն ահա֊ 
սորն սանին ք ասկ Դեմարաաք –զօրկնս9 որ կր պաաոլիրկ յազ– 
թել կամ մեսնիլ* աւելի կ*երկն չին Գսյնը յորինաց ըան ըու հպա¬ 
տակն երգ ի ըկնք և պիտի րնգգի։էանան ըեզ> եթկ ոչ բոլոր Օայնը՝ 
փկթ Ապարտացիը> թկև հազարը միայն մնան*։ Փսերըսկս եֆ– 
*՝*1*Պ""֊* &եքևա կեղեիը կ այս խօսակցութիւնր* բայց Թ՝երմս– 
պիպեայ անցըը և բորբ պատերազմին ելըր ցուցին թկ այսպկս կր։ 
Էեզխութեան գալով այս մոլութիւնր ոչ միայն յարըունիսք այլ և 
ի բանակին կր աիրկր։ Երյւ Շոյնը, յետ ճակատուն առ. Պզատեաւ 
ասին Պարսից բանակը՝ գտանք ասկ Հերոգոաոսք ոսկեթել վրան¬ 
ներ ք գահոյս և անոթս պկսպկս յոսկւոյ և յարՆաթոյ* կաթսաներն 
անգամ յարնաթոյ կին։ Գրեթկ ամեն զինուոր ունկր ապարանջան 
աւկի ի բազկին, և մանեակ ի պարանոցին։ Հսերըսկս ի փախչելն՝ 
զորավարին ի լրում Մ արտոնի ո սի թողան կր կարասին ք որ կին ա– 
նոթը սսկեղկնը և արեաթեզկնը և ոթոցը ի պկսպկս գունոց։ 
Պաաոանիաս սպարտացի ք զորավար &ունացք որոյ ձեսը ինկաւ Պալ»- 
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սից բանակը 9 տեսնելով այնչափ մեՆութիւն% հրամայեց հաբաբա* 
բաց և խոհակերաց Աարտոնիոսի պատրաստել սեղանք ինչպես կը 
պատրաստեին Մարտոնիոսիէ Հրամանը կատարոլեցաւ։ Պալոանիաս 
մ տալ. վրանըք և տեսնելով ոսկեղեն և արՆաթեղեն գահոյսք սե¬ 
ղաններ նոյնպես յոսկւոյ և յարեաթսյ մեՆաշուք զարդարուաՆ՝ 
զարմացաւ* ապա զբօսանաց վասն հրամայեց սպասասոբաց իւրոց 
այլ սեղան պատրաստել ըստ տար ազու. Լակեդեմսնացւոց։ Որովհե¬ 
տև մևՆ եր այս երկու, սեղաններուն տարբերութիւնը ՆիՆաղե– 
ցաւ. Պաւսանիասք և. կոչել տալով 8ունաց զորավարներն ասե• *1\՚վ 
8ոլնքք կոչեցի զձեզ որպես զի տեսնեք զանմաութիւն պարսիկ զո¬ 
րավարին յ որ ունելով այսպիսի սեղան% եկալ յափշտակել ղմերն որ 
այսպես ողորմելի ե** 

4. Այսպիսի աերոսթեան մը վրայ գնաց Այղեքսանգր 35»000 
ղօրօք։ Աւ֊ելորգ ե երկար խօսիլ զարագ աշխարհակալս ւթենէն Աղեք– 
սանդրի 9 որ ՅՅձ-ին նախ քան զ՝$ր* անց ալ. Հելյեսպոնտոս և Հ24-ԷՆ 
արդեն տեր եր Նանօթ աշխարհի մեՆ մասին 9 այն ե յԱդրիական 
Նովե մինչև ի Նովն Հնդկաց, և ի Ակիւթացւոց մինչև յնթովպիա։ 
Աղեքսանդրի աշխարհակալութեան նիլթական մեՆութեան վրայ 
այս չափ• րա19 այն աշխարհակալութիւնն ունի նաև բարոյական 
կողմ մը, զորմե երկայնադոյն խոսել հարկեյ որպես զի դիանանք թե 
որպիսի քաղաքակրթութեան հետ կը մտնենք ի հաղորդութիւն* 
Աղեքսանդրի աշխարհակալութեան բարոյական մեՆութիւնը կը կայ– 
անայ յայնմք որ այս աշխարհակալութիւնն> ընդհանրապես խօսե¬ 
լով փոխեց Ասիոյ կեանքլւ* Փոխանակ ասիական զեզՆ դան գա ղու- 
թեան մտաւ յունական պինդ ժրութիւնք գիտնական և աո-ևտրա– 
կտնէ Աղե քսան գրի աշխարհակալութիւնն արար զոր ինչ աունե քա¬ 
ղաքակիրթ ազգ մը յեա մնացաՆ երկրի մը ինչպես առ. մեօք 
Անգղիա ի Հնդիկս և Գազղիա լԱլճերի* ԸՍՍ> րանից մաաենադրաց որ 
Աղեքսանդրի պատմութիւնը գրեցին* այս աշխարհակալին ւՏեՆա– 
գոյն նպատակն եր հաստատել յԱսիաք երկրագետիս այն գեղեցիկ 
բայց դժբախտ մասին մեջ> ընկերական և քաղաքական կազմ ու– 
թիլն մը բոլորովին նոր9 այսինքն փոխանակ այն բսնի և նիլթական 
կեղե միութեանք քան զոր լաւագոյն զմաաւ աՆել չկրցան հին՝ աշ¬ 
խարհակալը Ասիոլ հաստատել ՛ճշմարիտ բարոյական միոլթիւն յու- 
նական դաստիարակութեամբ և դիւրացնելով ընդհանուր հազոր– 
դակցութեան և վաճաո.ականութեան միջոցները։ Անհալատալի չե 
այսպիսի գաղափարներ ունենալ աշխարհակալի մը9 որ առ. ոտս Արիս¬ 
տոտելի կրթուաՆ եր։ ք*այց թե Աղեքսանդր ուներ արդարև վե– 
րսյիշեալ նպատակը% չուն իմք առ. այս այլ պատմական երաշխալո– 
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րութիւն բաց ի վկայութենէն հեռաւոր պատմագրի մը9 Դիոդսրոսի 
\)իկեղացւոյր որ կը պատ մ էր թէ Աղեքսանդր է գրի հարան էր աքն 
նպատակը մանր մասամբք9 և թէ այն գիրը գտնուեցաւ Եպեքսանդ– 
րի առանձին թուղթերուն մ էջ։ Ւայց Աղե քս անդր ունէր թէ չունէր 
այնպիսի նպատակ1 չէ փոյթ* արգևամր այնպէս եղաւ. անգէն առ. 
աոաջին յաջորդօք նորա։ 

Տ« Աղեքսանդրի յաջորդաց պատմութեան վրայ երկար և ու. 
րօյն տեղեկութիւն տալ աւելորդ է. պարտ է գիտել սակայն 9 թէ 
Աղեքսանդրի աշխարհակալութեամբ սկսոլաՆ յունական քաղաքա– 
կրթու֊թիւ-նը չմարեցաւ մահուամբ նորաք այլ նախ հեթանոսական 
և ապա քրիստոնէական ձևով մինչև Արաբացւոց արշաւանքն առ. 
Տաէ,"րԳ0Ք Փահսմետի տևեց, ունենալով ինքեան ոսոխ9 րա1Տ ոէ 
յաղթողք արևելեան քաղա քակրթ ութիւն մը առ Պարթև օր և առ 
Յասանեամբք • քաղաքակրթութիւն մը բազմօք նման Ասորեստան– 
ցւոցն և Պարսից ռրոց գուստր էր։ Ա#ւ Պտղոմեաւ (323— 285) և առ– 
Հելևկ ոսիլ (312 — 279)» առաջին թագաւորօք Եգիպտոսի և Աս ո– 
րա–ոց9 գիտութիւն ր և արուեստք9 ինչպէս նաև վա՛ճառական ութ իլ– 
նը ՆաղկաՆ էին ըստ յունական ոճոյ այս թագտւորաց երկիրնեա 
քուն մ էջ։ Աղեքսանդրիա իբրև երկրորդ Աթէնք բարձր ի գլուխ 
կը պարՆէր* Վ^կայ է մուսէոնն Եպերսանգրիոյ հաստատեայ ի Պըտ– 
ղոմեայւ Գրեթէ ամէն Նանօթ գիտութիւն –փիլիսոփայութի։ւն9 ու¬ 
սս գութ ի ւնք բնագիտսւթիւնք բժշկական ութիւն9 բանասիրութիւն9 
գպբութիւն– ունէր անգ գիլր առանձին սրահ։ հար մատենադա¬ 
րան մի մեն ի մուսէոնի և ո*֊րիշ մը ի Եերապէոն, այլ շինուաՆ 
հանդերձ մեհենիւ9 նուիրեալ ուսման և գիտութեան։ Պերգամոյք 
փսքր թագաւորութիւն ի Փոքրն Ասիա9 283-ին նախ քան զ՝$ր+ 
սկսալ մրցիր իբրև միլս ևս Աթէնք ընդ Ազեքսանդրիոյ ոչ մի- 
այն գիաութեամբ և մատենադարանէւն 9 այլ և փոխանակ պապիւ– 
րոսի գիւտիւ մագաղաթին9 յոյր ձեռն պա հո ւե ցան և հասին առ 
մեզ այնչափ ընտիր մատեանք* 

8ոյն լեզուն տարանուելով ընդ բոլոր Եսիա և Եգիպտոս՝ շու¬ 
տով եդև պաշտօնական լեզու դաստիարակութեան9 վարչութեան 
և առևտրոյ։ Ըաօ վկայութեան Շերոնիմոսի9 բա3 ի 9*աղատիոյ 
չկար երկիր յ\Լսիա ուր չխօսուէր յունարէն։ Այս ազդեցութիւնն 
արդարև տկար էր ի Մարս և ի Պարսկաստան 9 ուր կրոնական աւան– 
դութիւնք հակառակ էին հելլեն ական ութեան» բտյց ոչ այնպէս ի 
Հայսք ի Պարթևս և ի Ւակտրիա։ Ըււա Պլուտարքոսէ9 որ իբր կէս 
դար յետոյ է% Հայոց թագա լոր մը Ար տաւազգ անուն կը գրէր ող~ 
բերգութիւններ Եոփոկղի լեզուաւ։ Այս Արտաւազդ է որդի Տիգ– 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ 



- 7® - 

քանայ ժէրՆի, զար *4րր Իորենաշֆն կը նկաըագրէ Հքլրև •գիէաէ—յ– 
թենե անփոյթ»9 «քիջավայրիս և դիողս արաեսղ** (էասւ| (ւ 
ստրուկ որովայնի», (Ւ»ր« (՝♦ Ւ(՝*)ւ Արդարև զարմանայի է տես¬ 
նել Պարթև թագաւորաց գրամներուն վրայ ոչ միայն քՈւնարԷն 
լեզուն, այլ և ՀյունասԷր» վևրադիրըէ (Հունարենի ապգեցոլթեամբ 
Ննալ ասորերեն մը (ՏյՈձգԱ6)* իբր մատենագրականն քեզսւք և մեր 
Ե* գարու, ոսկեդինիկ մաաենագրութեան աո.աջին ոեոյն ըերակա֊ 
նա կան կանոնաւորութիւնը ոչ ապաըէն այն մ աաենագիրներտւն յա.* 
նարէնի զգոն հետևոզութեան արգիւնըն էրւ Նատ կ՛երկարինը 
և կը յեղինփ մեր նպատակին՝ եթե քիշին ը տքուեսաից, առեւ> 
արոյ> աշխարհավարութեան, գեապանութեան, շինութեան, գազ֊ 
թականութեան վերաբեր եալ ինչ որ եզաւ աո. յաջորգօը ՍԱջ&ք– 
սանգրի յ\Լսիա։ 

8. 61րա մ ահուն Ադե ը սան գրի մին ի զօյոավարաց նորա Պեր– 
գիկկաս> որում ի մեռաանելե աուաե եք 1Լ|եըոանգր դիք մաաա 
նին% եզալ. խնամակալ տեքութեան, մինչ միսս զորավարդ» այլևայլ 
նահանգներ բռնելով կը տիրեին առանց անուան թագաոյոքի* ՋՏ§նի 
մ ահուն Պերգիկկայ, միլս զորավարը յեա երկար պատերազմաոց 
բաժնեցին տերութիւնը, և 1և^ա ինկաւ բաժին Աելևկսաի ^312՝– 279)* 
Այս բաժնին մեջ եր Արմենիա, որ այնուհետև համարեք աւ իբրև 
գա լառ ընգ իշխանութեամբ Աեյևկեանց, թագաւորաց Աասրայոցէ 

Սելևկոսի յաջորգաց գլիաւոբներն են - Անաիսըոս &• Սովակր 
(279 — 261), Անաիոըոո Բ. &եոա (261—246), 0ելևկոս Հ. Հոդինիկսա 
^246—225), Անտիոըոս (225—186), 01^1ւ^աւ I1* Փ ի զոպա սար 
(186—174), Անաիոըոս 1% Եպիփան (174 — 164), Անաիոըոո Ե* 5սք«ր– 
տՈր (164—162), Դեմետրիոս Աովաեք Լ162 — 160), Դեմեարիոո%ի֊ 
կտտոր (146—125), և տյլը որ չեն նյանաւոր* 

7. Աքք– տեսնենըֆ թե ինչ օգուտ ըազեց Արմենիս յունական 
ըաղաըակրթութենեն՝, ոք մ տառ յԱսիա աշիարհակալութեամբ 11ք1րՀ– 
սա%է գրի է Ար մ են իա յառաջ ըան զըրիոաոնե"^թինն գրեթե »- 
չինչ սգաեցալ յունական ըաղաըակրթութենեն* էեւ տկարսլթեան 
նոր տեր անց իւրոց Աելևկեանց% շուտով զօրացաւ հոն հթն արևե֊ 
լեան տարրը* ՇԱրմենիա յարեաւ արդարև նոր Արարատեան թա֊ 
գաւյորութիւն մը, ի մոխրոյ հին Արարատեան թագաւորույթեան9 
Արշակունեաց թագաւորութիւն անուամբ, մեե ըան դհին Արա» 
րատեան, բայց բոլորովին ասիական* 

8. Հայոց նախնական ժամանակի պաամութիւնն ինչպես եք մութ 
և ընդհատ առ ԱոՈբեստանեսը և Մարսը նոյնպէս ե ալաուհեաև՝, 
ոյոինըն յԱզեըոանգրե մինչև Տիգրան մեե* Այո ժամանակին հա֊ 
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մար ևս չունինը ժաոնաւոր ագբիպ»• արդարև կը զանենք ինչ 
քևչ քիչնալ ի հին պատմագիրս գԼալաց առ Աքէրըաոնգրիւ և առ 
րաջորգոը նսրա♦ մանաւտնգ առ. Եելևկեամրը, քլաք9 աէ* պաա– 
մագիրներէն շատը ժամանակակից չեն, և երբեմն հակառակ մի* 
մեանց* ԱլսպԷս ինչ որ Դիոգսրոս 0իկեդացիք Պլաւաարըոս> ^ւս֊(Ւ 
աիաո* Աուստինոո և \Լպպիանոս կը լիշեն՝ իբր նրերլ հարիւր և աւե– 
քի ամոը լառաջ են ըան պնասա ք ուստի և չեն կրնար իբրև ստոյգ 
ընգունսւիլ* Պողի բիսս միալնք իրքն արդարև ժամանակակից ք ար¬ 
ժանի է կատարեալ հալաաարմոլթեան* և լետ ՊողԷբեայ 0տրա– 
ր*ն% իբրև մօտագոլն ժամ տնակալ.* 6 ետ ք"*֊շ առնելպ զալսոսիկ 
իբրև կարևոր տեսնենք թէ ինչ կը փչեն զԼարց հին պատմիչք 
ոչ ժամանակակիցը և ժամանակակիցը* 

9. Աղեըոանգր մեն անձամբ չեկաս իսր նոր տէրութեան հիւ* 
ոիոապիԽ կողմը* ոչ ի ճապագովկիա և ոչ լ\Լրմենիա, կամ վասն գի 
ժամանակ չոսնեցաս9 և կամք որ ասեիի հասանական է՝ վասն ղի 
բնդհանսսր վաճառական ութ եան համար 9 որ էր մին ի գլի ալար 
ն պա տա կաց նորա% լարմար ադոլն գաաեցաս զբաղել հարասալին 
կողմը* էիսոիսալին նահանգներն ք էնչպէս Կտպադովկիա և Հայը 
լանձնուեցան պարսիկ ոատրաալներոս 9 որ հասաաարիմ գտնուաե 
էին Ապեըսանգրի* ԱլսպԷս \Լրմենիա լանձնոսեցասք ըստ Ղ*իսգո~ 
րոոի և Պսւրտեալ Ս՝իհրտն անուն ոսմեմն (830—323)* սատրապի 
Կ֊Հ‘1 անձնատոսր եղան էր Աղեըո անդրի ։ 

Շետ մահուն Աղեըսանգրի Պերգիկկաս եգ կուսակալ ի վեր ալ 
Արմերնիոր ըստ Գուստինոսի՝ Փրատափեռնես, ըստ ի ոգորս սի* Նէո– 
պտղոմէոս անուն զոմնք տլր խիստ և ամբարտասանք որ և մեր- 
ժեցաս ի Հայոցք *ր*ց գքթաւոր էր \Լրդոսարգ զոր թագալս ք կ՛ան– 
սւանէ Գիագորոս* Նւմենէս որ առան . էր ^ապագովկէոլ կուսակա• 
լութիւնը (323)> վանելով պԱրիարաթ (՝» թագալսր հապաղով– 
կիոք, հրամանաւ. Պերգիկկալ երթ ալով է Լալս՝ հալանեցոլց քՕքք 
ուարգ միլս անգամ ընդունել զնէոպապամէոս իբրեւ վերակացու 
ՀքակևղյսՆաց* ոց կողմէնք գէթ ի նշան հպատակոլթեան առ Մա^1ր– 
գձւացի ս* ք*ալց լետ ոակաւյոլց Նէոպաղսմէսս գրգռևցաւ ի պա* 
աերազմ ընգդէմ Եւմենեալ և սպտնաւ ի ճակաաուն մևնամարաու– 
թեամբ ի ձեռանէ նորին իսկ նւմենետլ* Արղուարդ ըստ Դիոգորոսի 
քեա մա հոսան Եւմենեալ հաստատեց գԱրիաթաթ Գ* քբգի Ե*րիա– 
րաթալ Ւ-ի ապալինելոլ ի Լալս լաթ ոռ թագաւորտւթեան հոր 
նարտ* Ը»ա ոմանց |9աւքչ« Պամ* Հլ* Ա« էջ 130) Աքւքէսւ^այ լա* 
I"րրհ Հր-ետ կամ Օրանդ* Ըոտ Ջամչե անի Արգո լար գալ և Օք^ւն* 
քի իրթանութեան ժամանակն է իբր 78 տարի* ալն է մինչև 247 
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նախ շան Նթէ հաաաատուփ ալս պտտէմութիւնը կը հետևի 
թն արդնն իսկ աո. առաջին \)ևլևձլեան թադաւորօքք ալն ն իբր 
լամէ անտի 325 նախ քան |քր« կար լԱրմենիա բնիկ իշխանութիւն 
կամ թադաւորութիւն մը* բա(9 ա1ս պատմութիւնըք որպնս ասաա 
յալ ստոլգութեան կարօա ն9 

10. ատոլդ ն սակալն թն մենին Անաիոքոսի վերջին տարիները 
(190–-186) արդնն կը թադաւորնրէ ըստ Պոդիբիոսի ժամանակակից 
պատմադրիէ Արմենի ոլ մեն մասին վրալ Արտաքսիաս ք ալսինքն Ար– 
տաշէս ոմն է և էր մին ի սաորադրողաց դաշինք որ Հռոմալեցւոց 
ազդեցոլթեամբ կռեցաւ (180) ի մ էջ թադաւորաց Փոքուն \Լսիոլ— 
Նւմենեալ $*ի արքա լի Պերդամոնալ* Պրուս իա սալ ար քալի (՝^ւ– 

թանիոլ և Ար իարաթալ Ն-ի ար քալի ^ապադովկիոլ մէկ կողմանէ 9 

և միւս կողմ անէ Փառնակալ արքալի Պոնտոսիք հալուն մենին 
Միհրդատալ։ Պո դիրի ոս լեա ի մէք րերելոլ լիշեալ դաշնագրութեան 
դլխաւոր կէտերն՝ ասն* «Ար դաշնագրութեան միջամուխ էր (վե¬ 
րին՝) Ասիոլ թադաւորներէն Արտաշնսք որ կը թադաւորնր ի վերալ 
մենադոլն մասին Արւէենիոլ* (Պողիբւ. դպր* Ւ^)* 

ՀԼԱրտաշնս կը լիշն նաև երևելի նոլն աշխարհագիրն 0տրարոնք 
որ չնր հեռի ժամանակաւ ի նմին ԱրտաշիսԷէ Ըււ» արա բոնի՝ ալս 
Արտաշիսի ժամանակ շինեցաւ \Լրաաշատ։ «Արաաշաաք ասն Սարա– 
բոնք կոչի երբեմն և Արտաշիսաշատ (Ար դա քս ի աս ադա) ք քանդի 
հիմնեցաւ ի ձեռն Աննիբաղալ վասն Ար տաշի սի արքալի առ. Նրաս- 
խաւ• քաղաք մեն և գեղեցիկ, որ և ն սովորական նիստ թագա 
ւորացն Հալոց > ի մուտս դաշտին Նրասխալէ Նինեցալ ի. թերակղզւոջ 
ուրեմնյ զոր կազմն արմուկն մի Նրասխալք որ և թանալ լերից կող՞ 
ւէ անց ղպարիսպ քաղաքի ն9 մինչ չորրորդ կողմն քաղաքին որ ն աո֊ 
պարանոցաւ թեբակզզւոլն՝ փակեալ ն խրամով և պատուարալ, թոզ 
զերկոսին ամրոցսնք որ չեն կարի հեռիի քադաքննք տեղիք դանձուց 
Տիդրանալ և Արտաւաղդալո (0արաբ, դպր* ^Ա* 6)է Ասի թն Ան– 
նիբաղք որ լետ պարտութեան իւրոլ ի Հռոմալեցւոց ապա լին ան նք 
առ. Անտիոքոս մեե՝ ի պարտել սորա ի Հռոմալեցւոց գնաց առ. Ար- 
տաշնս ի Լալս է Թէ արդարև Աննիբաղ գնաց առ Արտաշնս և թն 
ըստ խրատ ու նորա շինեցաւ Արտաշատ՝ թ ող ունք ղալսոսիկ♦ ստոլդ 
ն սակալն է թն առ ւէենաւ Տիդրանալ ք իբր 75 կամ 80 ամօք լետոլ 
քան դԱրտաշնս% կար Արտաշատ իբրև, նշանալոր քաղաք Աենին 
Հալոցք որպնս 1ալտ ն ի Ւ ուզան դալ* «Թաղացու ցին (զօրքն Նապ֊ 
հոլ) լԱրաաշաա քաղաքն ինն հազար երգ Հրեալսք ղոր անեալն նր 
դերի Տիդրանալ արքալի Արշակունւոլ լերկրնն Պաղեստինացլոց» 
(ք՝ուղ* 1՝, 8 ետոլ լի շիլով ուրիշ քազաքաց հրե ալ * գերիները% 
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կը լաւելռւ* «Մ4րծ* ար բայն Տիգրան գամ են ալն զհրեութիւնն զալն 
քնակեցսլց ի բա դարսն Հալոց լիւրում գարուն ժամանակին» ւ 

0«ւք»ք1ւ1ր որ Նաղկեցալ ի վերջ կոլս Ա. գարուն նախ րան ղ՝$ր* 
և ի ոկպյրան Ա« գարուն լետ քրիստոսի, ուստի և ե գրեթե ժա¬ 
մանակակից Տիգրան ալ մեեի% իբրև, սերունգ վերոլիշեալ Ար տա¬ 
շիս ի կը համարի զՏիգրան մեՆ* ՍԼՀա 0տրարոնի խոսրը* էԱյււ եր¬ 
կթին (Արմենիոյ) վերջին համառօտ պատմութիւնն ալս է ի ժա¬ 
մանակի անաի Պարսից մինչև աո. մեզէ (Արմենիա՝) լետ լինելոլ 
ընգ իշխանութեամր Պարսից և ապա Աակեգոնացւոց՝ հուսկ ու¬ 
րեմն իանց ի ձեռս թագաւորաց Ասորւոց (Աելևկեանց) • « • քսօ|յ 
ասա ուրեմն Արտարսիաս (Արտաշես) և ՀԼարիագրիս (քԼարեհ), 
Iբնիկ) զօրավարր Անտիորոսի մեեիք րաժանեցան ի միջ իւրեանց 
դԱրմենիա և վարեցին զերկիրն ի սկզրան լանուն և հալան ութ եամր 
\1նտիորոսի» ապա տեսեալ զտիր իւրեանց (դԱնտիորոս) լադթեալ 
ի Հռոմ ալեցւոց% փ ութացան անցանել ի կողմն Հռոմալեցւոց և 
լեալ ինրնագլուխ առին զանուն թագալորի* Տիգրան (մեՆ), սե– 
րունգ Աքււոա րսիասալ, իբրև այնպիսի ք կալալ գբուն Արմեն իա 
(դՄեՆ Հալս), ալսինրն զա մ են այն մասն երկրին, որ ձգի զաշխար– 
հօրն Մ արաց, Աղուանից և Վ^րաց մինչև ի Լոդրիս և ի Նովեդե– 
րեալն ^ապագովկիա ։ I1 նմին ժամանակի ՝Ծոփացին Արտանիս, սե¬ 
րս ւնգ ՀՀարիագրալ, ուներ դհարաւա կողմն Արմենիոյ, մ անաւանգ 
գմաոնն լարևմտից հարաւոլ• այլ լեա սակաւ միոլ ընկեցալ յա– 
թսռոլն և սպանալ ի Տիգրանալ, որ այսպես մնաց միահեՆան տեր 
բովան գա կ երկրին* (Պտրար• գպր* ^Ա* 1&)է 

նթե ըստ \) տրարոնի (որ* որպես ասացար, ժամանակակից 
եր Տիգրանալ և Արտաւազգալ, Նննգեամր ^ապագովկացի, գրացի 
Հալոց և հմուտ իր**ց արևմաեան Ասիոյ), Տիգրան մեՆ Արշա– 
կսւնի էր սերունգ վերոլիշեալ Արտաշիսի և ի լաջորգաց նորա% 
կր հետևի թի Արշակունի թագաւորաց ցեղն եր թ^իկ Հաի որ 
սկսելով առ մեՆ ալն Աետիորաւ իբրև կուսակալութիւն ընգ իշ– 
խանութ եամր \\ելևկեանց՝ եղաւ թագալորոլթիւն, մինչև եհաս 
ի Նագ փառաւորոլթեան իէ֊րո1 մեՆալ Տիգրանալ, որով կ*սկսի 
մեր պատմսւթեան պատմական ժամանակը։ 

11, Նորենացին բոլորովին տարրեր կը պատմէ Արշակունեաց 
Նազումը։ (Էնգհանրապե" կը կարՆուի, թե Արշակունի կը նշանակե 
արշակեան։ այսինքն սերունգ Արշակալ առաջին թագաւորին Պարթե– 
ւյոց։ ք*ալց զթագաւորս Պարթևաց կամ զցեղ նոցա արշակունի կոչ– 
ուաՆ ոչ ուրեք գտանեմք, մ անաւանգ ղի բոլոր թագաւորր Պար¬ 
թևաց սերունգեն չեիե* ֆանդի թագաւորր Պարթևաց 

12 
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ոչ թէ միշտ "րդէ է հ°րէ կ*առնուին թագալորոլթիւնը, այլ ընտ– 
րանալ։ Ար շակ կոչումը, որ կը նշանակի թագաւոր՝ բոլոր Պարթև, 
թագալորաց բուն անուններուն հետ կից կր գանուի իբրև, պատ֊ 
ուտն ունք ինչպես Փարաւոն տիտղոսը Նգիպաացլոց։ Ա|օօյ^օ Պտր– 
թևաց առաջին թագաւորր (որք որպէս կտրեիք կր կոչսւէր I1»– 
րևհք ի ցեղէն Դալւեհի վերքնոյ Պարսից թագա լորին, որ յետ վերջին 
պարտոլթեան իւրոյ յԱղել>սանգրէ ապա լին աՆ էր ի մակարիս», 
Ւահլ ըստ ^որենացւոյն, (՝. ք՝*) կր կոչուի Ար շակ Աք յա^ււրդ նորտ 
Տրդատ՝ Արշակ ք՝, յաջորգ սորա Ար տա լան՝ Արշակ սորա յա֊ 
ջորգն Պրապազ Արշակ 1*» յաջորգ սորա Փրաատ՝ Արշակ Ե» յա֊ 
ջորդ սորա Աիհրգատ Ա՝ Արշակ $Լ, որ է Արշակ մևՆ ^որենացւոյն։ 

Աո. Հայս միայն կը գտնենր թագաւորտկան ցեղ մը Արշակունի 
կոչուաՆ։ \°որենացին այս արշակունի ցեղ կր համարի սերեալ ի Պար֊ 
թևացք և Արշակունի անունը կր հանէ ոչ յԱրշակայ առա^նոյ, այլ 
յԱրշակայ ՀԼ֊Է, որ է Միհրգատ Ա* (Արշակ ք, կամ Արշտկ մեՆ ըստ 
\Ըորևնացւոյն՝)ք որպէս թէ ի յիշատակ այս Արշակայք որ իւր եղբայրը 
Վ^աղարշակ թագալոր կացոյց Հայոց՝ Արշակունի կոչեցալ Վ^աղար֊ 
շակալ տոհմը. — «8արրայէն Պարսից Արշակայ և Վաղարշակայ եղբօրէ 
նորա զոր մերոյ ազգիս թագաւորեցոյց, որ յետ նորա եղեն թա¬ 
գալ որ լ* աշխարհիս մերոյ ի նորին սերմ անէ ք որդի ի հօրէ առնլով 
զտէրութիւնն՝ անուանեցան Արշակունիր յԱրշակայ» 8* Ա*)« 
(էստ պատմութեան ^որենացլոյն Արշակ մեՆ ապստամբելով Ս՝ակե– 
գոնացիներէն կր թագաւորէ «ի վերԱԱ ամենայն արեւեէից»ք և սպա֊ 
նելով դԱնտիորոս ի *Նինուէ կը հն տզանգեցնէ «զամենսՀ/ն 
տիեզերս ընդ իւրով մեռամթ». և անշարժ պահելու համար իւր 
թագաւորութիւնր՝ թագաւորութեան գրևթ է ձկէսըն կու տայ ի*֊ր 
եղբօրր Վաղարշակայ, թագաւորեցնելով գնա ի վերայ Հայոց•— 
ղար թագաւորութեան տայ նմա զՄՆբին, և սահմանս հա տան է 
նմա զմասն ինչ յարևմտեայ Ասորւոց 1ւ զՊաղեստին 1ւ զԱսիա և. 
զա մ են այն Միջերկրեայս (Փորր Աս իա) և զթիտալի ա (Հխեսաղիա ի 
Նովէն Պոնտոսի մինչև ի տեղին ուր ^աւկաս յարևմտեանն յանգի Նով, 
և զԱտրւզատական* (^որ. Ա* Ը*)ք Վ^աղարշակ կը պատերազմի և կը 
յաղթէ Նգերացւոց, Պոնտոսի ք Փռիւգիոյ, ^1 ապագովկիոյ և Փ որուՖ 
Հայոց թագաւորներունք և տեսնելով ի Հայս ձիւաոն ի իւՈԱէԱ զա֊ 
մենպյն եւ վպյրենի» բաղում և մեՆամեՆ կարդաց վրայ կը յալե֊ 
լոլ նաև սա մեՆ բարերարութիւնն ազգին, որ նինուէի գիւանէն 
Աարիբաս անուն գիտուն ասորւոյ մը ձեռօջ բերել կու տայ Հստոյգ» 
պատմութիւն մը Հայոց։ Նսկ Վյաղարշակայ թոռն Արտաշէս այն¬ 
չափ կը զօրանայ, մինչև ^արքունիս իւր ի Պարսից աշխարհին շի֊ 
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նծլ ել դրամ՝ առանձին .զիլր պատկերն հարկանել եւ զԱրշական 
(Պարթևաց թագա սորը) ընդ իւրով ձ եռա մր կացուցանել Թազատր 
Պարսից»* IIր տաշիս զգոլստր իլր գԱրտաշամա կոլ տալ կին <ւՄի– 
հրգատալ ումեմն Վրաց բդեշխի» Լալն է Մէծէւ Միհր դատ, որ ի 
հալոլց անտի էր թագաւոր Պոն տոսի, ոչ Վրայ բդե՛շխ) և լանձնի 
նմա հիլ.սիսալին լևրանց (Կովկասու) և Պոնտոս Նովուն կուսակտլու֊ 
թիւնը Անթի լ զօր օր կը խաղալ լարևմուտս, կյք բռնի Լիւ֊ 
դացւոց թագտւորը ^րիւսոս (111)* ոչ միալն ասիական Շունաց, ալլ 
և բուն Հունաստանի մևհևանները կողոպտևլով երևելի քոլն անդ¬ 
րիագործների լօրինեալ գից պատկերներ բերել կու տալ ի Լալս, և 
ալսպիս լետ դողացուցանելրյ րոլոր Ցունաստան եւ արեւմհւտք% 
կ9սպաննոլի իլր զօրբին (Ւււր. ք* 

պատմութիւնը9 զոր Ն՚որենացին վաւերական աղբիւրների, 
ալե ի ի Ս ար Նբասար իբրև ժամանակակից պատմագրի9 և \Լփրի֊ 
կանոսի ձեռամբ Նգեսիոլ և \էինոպալ գիւաններին առնուաՆ կը 
զնի% մեծ ալ. մասամբ անհիմն և անտեղի իէ և եթի կալ ի նմա ինչ 
ինչ ՛ճշմարիտ՝ կը վերաբերի Տիգրանալ և Միհրգատալ պատմոլթեան։ 
(\ւսաի Մրշակունեաց ի Պարթևաց կամ ի Վյաղարշակալ սերելուն 
վիպն դնելով ալն պատ մ ոլթեան րով$ զոր Աաղարշակ բերել տուաՆ 
ի նինույիի գիւաններին՝ չուիցուր զոր ինչ բանասիրոլթիւն և աղ֊ 
գալին ասանգութիւնն ասեն զարշակունի բառին և զցեղին։ 

12, Արշականի բառին նշանակութիւնը դիանալու համար պիտբլ 
չունինր Ւ1որենացւոլն և ալլոց վկալութեան։ Արիական լեզուաց ու֊ 
Խումը9 կամ լալ ևս ասել համեմատեալ բանասիրոլթիւնը (թ1ս1օ* 
1օքա որ ձեր գարուն լատուկ ի՝ բա լական ի ճշդիւ 
տալ մեղ արշակունի բառին նշանակութիւնը։ Արշակունի կը նշանա֊ 
կի ւարրսւնիք թագալորական», հալերին ԱըՀակ անունին ք որ զանգիկ 
կամ հին պարսկերին լեզուին ԺՀշԷրշԷ (Փսերրսիս) բառին կրճատեալը 
կամ ազաւաղեալն իք և կը նշանակի արբլար ինչպիս նաև Փշիրշին 
սան բլրիդ լեզուին •ՔշադրաՆ ի* Դիտողութեան արժանի ի, որ \Լրշակ 
անունը թագաւորաց միալն կը տրուիրք ալեպիս որ մեր պատմու֊ 
թեան միջ ուրիշ մը Արշակ կոչուաՆ չենբ գտներ > ժինչ Արտաւազգ, 
Արշաւիրք Արաաշիս, Տիգրան, Տ իրանք որ թագաւորաց սովորական 
անուններ են՝ կոչուաՆ են շատեր։ Հալբլ որոց պաշտօնական լեզուն ք 
գէթ առ Պարսկօբլ, պարսկերին իր՝ արիական բառով արշակունի 
կոչեցին հին Արարատեան թագա լոր ական ցեղը։ 

13. ՉԼտլս թուին ակնարկել հնագոլնբլ ի մատենագրաց մերոց, 
որ զԱրշակունիս գիտեն իբրև ըեիկ տետրս երկրին։ Ալսպիս ըստ 
Ադաթանգեղոսի՝ Տրդատ ի հրովարտակին որ առ նախարարս Հալոց՝ 
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բ*լպք հայ նախարարութիւնը և ազգը կ* անուանէ թՆք)կ ձեո.ատոլնկ 
և ձեէւաոունէ այսինքն սեպհականս լթիւն Արշակունեաց. —«Ամեն ալն 
նախարարդ 9 մեծամեծը և գործակալը և շինականը9 բնակք եև ձե~ 
ռատունվք ել ձեռասունը մեր Արշակունեաց* (Ագաթ. Մա– 
նուէլ Աամիկոնեան սպարապետ Արշակայ վերքնոյ ըստ ֆուզանգայ 
է մ և ո. անելն կը խրատէր գորգի իւր զԱրտաշիր ւհն ազանդ կալ ♦ ♦ • 
և մերւանել ի վերա է բնավ տեր անց աշխարհիս ք Արշակունեաց** 
Նոյն ԱանուԷլի ցաւ Էր զի մեո.անէր յան կողն ի և ոչ ի պատերազմի 
ի վերայ հայրենեաց և բնիկ թագավորին*—«Օ^սալ (ՄանոլԷլ) լալ9 
ասէ ք՝ուզանգ9 և ասեր թէ Եււ ի մանկոլթենէ համակ սնայ ի պա֊ 
տերազմունս է և ընգէր ոչ եհաս ինձ մեռտնել ի պատերազմի * ♦ • զի 
լալ. էր ինձ եթէ ի պատերազմի մեռեալ էի ի վերայ աշխարհի • ♦ • և 
ի վերայ Արշակունեաց9 բնակ տերանց աշխարհիս» Ե. ՒԳ.)» 

թէ արշակունի ցեղն հին Արարատեան թագավորական ցեղն էր՝ 
Հայոց պատմութևան շատ պարագաներէն յա յանի էէ Արշակունիը 
էին բուն տետրը Արարատեան նահանգին ք իբրև, սեպհական կալ– 
ուածոյ այն ցեղին 9 և իբրև, տեարը Արարատեան նահանգին 9 այն 
է իբրև, սերունգը հին Արարատեան թագաւորաց% կը վայելէին բո¬ 
լոր Հայոց վրայ թագավորելու, իրավունըը$ այնպէս որ Արարատեան 
նահանգը բնակիլ աո. անց գիտովթեան թագա լորին՝ կը համարսվէր 
նշան թագավորովթիւնը յափշտակելով։ Վ^արգան Աամիկոնեան 
սպարապետ Արշակայ որգւոյ Տիրանալ յամբաս տանելն զ%նէլ ասէ 
ցԱրշակ* «Ո չ գիտես, զի խորհեալ է %նէլ սպանանել զըեզ9 զի 
ինըն փոխանակ ըո թագաւորեսցէ։ ԱՀա տես9 արըայ$ ղնշան խ 
րինք գի բնակեցավ Գնէլ յԱյրարատ, ի կալուածս ձեր թագավո¬ 
րացա թոր* 1*. Իք**)ւ ԱիվԱ բոլոր նահանգները կամ նախարարով– 
թիւնները կը համարովէին իբրև ի վաղուց և յիրաւյանց ավատ (քւ©ք) 
այս հին Արարատեան ցեղին։ Արշակունեաց կամ Արարատեան ցե¬ 
ղին այս աւատատիրովթեան (տԱ26ա116էճ) կամ թագավորովթեան 
իրավԱվնըն այնպէս հին և սեպհական էր9 որ ուրիշ որ և իցէ ցեզէ 
թագավոր ընգունելի չէր Հայոց* այնպէս որ ապստամբ նախարարը 
անգամ եթէ Արշակունի ցեղէն չէին՝ չհամարձակէին թագ կա¬ 
պել կամ թագաւորի տիտղոս առնուլ։ Նրբ յետ մ ահուն Տրգա– 
տայ \էանատրուկ9 որ Արշակունի էր9 ապստամբելով թագավորեց է 
ֆա յտակարան՝ նաև Աղձնեաց բդեշխը Դակուր 9 մին ի չորից գա– 
հերէց իշխ անաց թագավորին9 Հղնոյն խորհեցալ առնել* (այսինըն 
ապստամբել), ասէ 1°որենացին9 ձթէպէտ ոչ թագաւորել9 զի ոչ 
էր Արշակունի9 այլ տիրագլուխ կամեցալ լինել* (Ւ»ք« *)*« 
Հոոմայեցիը և 0ասանեանը անգամ ստիպեալ էին յաբգել Արշյս– 
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կսւնեաց այս իրաւունքը, երբ կամեին հագեցնել ազդր* Օգոստոս 
կայսր* ինչպես կը պտտմէ ինք ի կտակին իլրում, յետ երկիցս տա¬ 
յս յ ատ ար ցեպէ թագաւսյր»> տեսնելով Հալոց գժգոհոլթիւնը տա. ալ. 
թագա լոր զՏիգրան ոմն, ©X ր©տօ §©ո6ր© ճրաօոարսա օրաոձօտ» 
ալռինֆն Հսևբետլ յարՀՈէ֊նէ տոհմ էն Հայոց» (8ի շատ* \Լնկքււր . Կիէ 
մէն, էնախ աս է արևելք է Ըստ ^որենացւսլն &՝եոգոս յետ Պապայ 
թադաւորեցաւց զՎարազդտտ, Աբշակունի*— լֆարեացապաբան Թէ»– 
գոս* փ # թագաւոլաեցսյց փոխանակ Պա պայ զՎարազգատ ոմն ի նմին 
ասհմէ Ա^շ ակունեաց* (Ւէք* I**)* Նապուհ յետ թագաւորե– 
ցույցանելոյ ղԻսօրսվ յԱրշակունի ցեղե% աո. նախարարս Հայոց, որ 
աո. ի չգսյե Արշակունի թագաւսբի ցրուաե Էին՝ կը գրե այսպես* 
*թադաւոյաեցսւցաք ձեզ զնոսրով ի գենէ ձերմկ և յազգե Հէեիկ ձե¬ 
թդ/ աէթաթեան* (Ւււք* I1» *Իբրև էոլյան նախարարին Հայոց, 
կը յաւելսւ 1°որենացին, թե կա9ո19 էապօւհ թաղալոր Արշակսլ֊ 
նի՝» • • դարձան ի բնակոլթիւնս իւրեանց» (^ււք» 1*» 

ՀԼյաոքիկ բա ւա կան են ցուցնելու, թե Արշակունիք եին հին ԱԼ– 
րարաաեան թագաւսրաց սերունդ, որ լաո.աջ իսկ բան զմեեն 1ր– 
շակ Հ*սրենացւսյն միւսանգամ հաստատեցին հին Աք»արատեան թա– 
գաւսրոլթիւնը դաբձեալ նսյն տեղը, այն ե լԱրարատեան նահան¬ 
գին աո. Նրասխաւ, և յարոց, ինչպես տեսանք 41*ԸԸ երկու յոյն 
պաամիչք, Պոզիբիոս և 0 արա բոն, մին ժամանակակից և միւսն 
մօաաագոյն ժամանակաւ կը յիշեն պԱր տաշես* իսկ վերջինը, Ստրա– 
բսն» զՏիգրան մեծ, ընգ սրում ժամանակակից ե և. որ գիտենք 
թե Արշակսւնի եր կր փշե իբրև սերունդ Արտաշիսի և ի յաջոր– 
գաց նսրա, աուանց ամենևին յիշելոյ ոչ զՎաղարշակ և ոչ զերկո– 
սին յաջսրգս նսրա զԱրշակ և զԱրտաշես* ոքոց անուններն և պատ– 
մսւթիւնը կը գտնենք աո. ^որենացւսյն միայն և ոչ այլ ուրեք ի 
պա ամա» թեան ։ 

14. Արդարև մեր պատմութենկն յա յանի եք թե կար ազգս»– 
կանսւթիւն ի մ էջ հայ Արշակ ունի և Պարթև թագաւորաց և թե 
\Լրէպմր,աձէիՔ իբրև նախնեաց իլրեանց սեպհական կը համարեին 
Պարսից կամ Պարթևաց տերութիւնը։ Ըաո ք՝ուզան գալ՝ Տիրանալ 
աենեկապեաը Փիսակ ամբաստանեց զՏիրան առ. Վարազ Նապուհ 
պարսիկ իշխան Աարպաաականի, որպես թե Տիրան կը խորհեր Պար¬ 
սից թադաւսրսւթիլնն, իբրև իւր նախնեաց սեպհական ութ ի լն՝ 
հանել ի 0ասանեանց»–Գ.Ն կայսր |լ ի զօրս նորա յուսացեալ—ասեր 
Փիսակ-խորհի Տիրան (արքայ Հայոց) հանել զթագաւորութիւնն 
Պարսից յագգեն 0ասանայ, զի աոէ* թե Է^տԼ է և հարցն մերոց 
այն աեքԱՀ-թիւ-նն* ԼՒուղ» 1*. Ալյուր կը պատմէ ֆուգանդ, թէ 
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մէնչ առ Նապհոլ էր Արշակ որդի Տիրանալ Նապոլհ փորձե՛լու. Հա– 
մար ք թէ Արշակ պիտի մնար հա ւա տարիմ, եթէ Շապուհ արձակեր 
զնա է Հալս* ըստ խրատուն բալգէից կամ կախարգաց Պարսից 
հող բերել տալով Հա լաս տան է՝ տարաՆեց գաղտ վրանի մը լ ան¬ 
տակը։ Արշակ մինչ պարսիկ հողին վրալ էր խոնարհոլթեամբ կը 
խօսէր ընդ Նապհոլ ասելով♦ ւԱհաւ՜ասիկ Նաոալ բո ի ձեռս բո 
կամ• արա ղիս ղինչ և կամ իցէ* սպան զիս, գի ես եառալ բո աո. 
բեզ կարի լանցաւոր եմ , մահապարտ եմ՝ձ ւ Ւալց երբ Հձապսլհ 
բռնելով զձեռանէ . Ար շակալ բեր ալ. գնա հալ հոգին վրալ Արշա^ 
սկսաւ. ամբարտալանու թեամբ և խրոխտալով խօսիլ ընդ Նապհսլ 
ալսպէս♦ «Ւ բաց կաՏ ւէ^էն» եառալ չարագորՆ, տիրացեալ տե– 
րանցն բոց• ալլ ոչ թողից քեղ և որգւոց բոց զվրէմ նախնեաց իմոց, 
զաէ ահն Արտաւանալ ար բալի* ալժմիկ ձեր, Նառալից՝ զմեր, տե– 
րանց ձերոց զբարձ կալևալ է. բալց ոչ թողից, եթէ ոչ տեղիդ 
մեր առ. մեզ եկեսցէ» (Յուղ* 1*. Արւ պատմսլթիւնն ար* 
գարե առասպել է, բալց կը ցուցնէ, թէ հալ Արշակունիբ լետ 
^ոսրովոլ, հօր Տրգատալ Պարսից տէրոլթիւնը կը համարեին սեպ¬ 
հական նախնեաց իւրեանց և զՅասանեանս՝ եկամուտս 1ւ լափշաոա– 
կիչ, վասն ղի Պարթևաց վերջին թագալյորն Արա ալտն, զոր Արաա– 
շիր Յասանեան սպան 1ւ լինբն վտարեց Պարսից տէրութիլնը եգ– 
բալր էր ^ոսրովալ, հօր Տրգատալ։ 

Ալս աւանգութիւնը, թէ Արտաւան և նոսրով եղբա ըք էէն՝ հը 
գտնենբ ի մէջ Հալոց ի չորրորդ գարու., և լալս ազգականսւիՒիւն 
հալին վերոլիշեալ բանբ եգեալբ ի բերանս Տիրանալ և Արշակալա 
Աք* կը տեսնուի նախ ի բանից Ագաթանգեղոսի, որ լետ ւէշելոլ 
զսպան ոււմն Արտաւանալ լԱրտաշրէ% ասէ գ^ոսրովալ, թէ «էր ի մ էր¬ 
եի տրտմութեան վասն բնութեան եղքԱԱյրՈևթեան ազգատոհմին• ♦ • նւ 
էր (Հ*ոսրովու) դեսպան արարեալ, գի իւրեանց (Արտաւանալ |լ 
Իոսրովու) տոհմալինբն (եղբարբ և ազգական բ) ի թիկունս եկես– 
ցեն» ♦ ♦ • ալլ նոբա հւմիամտեալ և հալանեալ էին ի տէրութիւնն 
Արտաշրի, բան ընդ տէրութիւն իւրեանց ազգատոհմի 1ւ եքԱ1ԱԱըՈ1ր 
(Յեանն* (Ագաթ* Ա*)ք Հալոց նամակն առ &՝էոգոս կալսր առ Եդիշէի՝ 
զԱնակ որ սպան գՀ՚ոսրով հալին Տրգատալ հօրեղքէԱԱր կը կսչէ Տրդա- 
տալ♦—«ՎասՆորոյ և նախնին մեր Տրգատիոս լիշլելով զառ աջին սէրն 
ձեր, ի տղալոլթեան փախուցեալ ի հալրասպան մարդախողխող հօ֊ 
րեղբարցն ի*֊րոց՝ ապրեալ սնաւ լերկրիգ Յունաց» (Եղիշ* տպգր* Վէ– 
նետ• 1828^ էջ 123)է Ար^.՝ Անակ եդբալր էր Արտաւանալ, ինչպէս 
կը տեսնուի լակնարկոլթենէ Ագաթանգեղոսի (Ագաթ« ք*)» 1ւ 
մանաւանգ ի պա տմ ութ են էն, զոր կը բերէ Հ*որենացին խոռոհբուտ 
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անուն պարսիկ հեղինակի մըք զորմէ աս է լեալ դպիր Նապհոյ թա¬ 
գա լորին Պարսից։ Ըստ այս պատմոլթեան՝ կային երեր ցեղբ ազ¬ 
գակիցր Արտաւանայք յորոց երկուբն նախանձ ունելով ընդ Արտա– 
ւանայ ի պատ՜ճառ՜ս թտգաւորելոյ նորա% միարանաՆ էին ընդ Այւ– 
աաշրի որգւոյ 0ասան այ* մին միայն չմիաբանելով ընդ Արտաշրի՝ փա¬ 
խան էր $ այն է Վեհս աճանք ^Համսարականաց նախնին։ ԱՀա բանքլ 
Խորենացւոյն* (8էա սպանանելոյն զԱրտաւան և, թագաւորելոյն 
ՍԼրտաշրի որգւոյ \)ասանայ՝ երկու ցեզքլ Պահլաւին (Արտաւանայ և 
Ն՚ոսրովու ցեզն ըստ այն պատմութեան Պ ահ լալ կամ Պա^ա– 
ւեան կը կոչուէր) որ Աս պա հա պետ ի և Օուրենևան Պահլաւն անուա– 
Նինք նախանձ պահելով ընդ թագաւորեալ ցեղին իւրեանց հարազԼԱ– 
տՈէթեան ազգին՝ կամ ալ յանձն առին թադաւորել Արտաշրի որդւոյ 
ԱասանտյՖ♦ բայց ^1տրն անուանեալ Պահլաւն ւմտերմոլթիլն պա– 
հելով առ. եղբայրՈւքՅքււե ազգականսւթեան տան (Արտալանայի ընդ¬ 
դիմացան պատերազմ աւ Արտաշրի որդւոյ ՍասաՆայ» ք՝* 
ՀԱ*)է Այս երրորդ եղբօր$ որ ըստ պարսիկ հեղինակին կը կոչոլէր 
Վյեհսաճտնք թոռն էր ^աւքօա^ որ առ Տրդաաաւ եկն ի Հայս և 
իբրև մօտ ազգական» այսինքն իբրև հօրեղբօր թոռն՝ մեն սիրով և 
պաաուով ընդունուեցալ ի Տրդատայք մինչև նորին իսկ Տրդատպյ 
լինել կնքահայր ի մկրտել համսարայ (\Աոր* ք՝* ինչպէս նաև 
ցեղ նորա *\ամ ս արական ք ի մեն պատուի էինք իբրև երկրորդ յետ 
տիրող տան (\Ըոր* 1՝. ԼԱ» ԽԸ» Ւ1որենացին Արտաւանայ» ^ա»– 
րովու և միլս երից եղբարց մերձաւորութիւնն ընդհանուր կ՛առ֊ 
նուք իբրև ազգականութիւն կամ ցեղի մերձաւորութիւնք րայւյ 
պատմութեան պա բազաներ ըք <ւհաբ ազատութիւննք ձեղբւսյրութիւնն 
բառերը և մանալանդ Հայոց նամակն առ Եղիշէի՝ կը ցուցնեն 
բաւականք թէ Արտաւան 9 նոսրով և Անակ եղբարքլ էին։ 
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ԳԼՈհՒ՚ Գ* 

I* 

1. Հպյոց նախնական ժամանակի պատմհւթեան ուրիշ աղ– 
րիւր մի. Մար Ի բաս։ 2. Մարիբասեան պատմոլթիւնն ընդհան¬ 
րապես։ 3. Իորենացին իբրել մատենագիր եւ իբրեւ պատմիչ։ 
4. Հպյոց պատմհւթիւն մը ունենալու առաջին խորհուրդն՝ ըստ 
յսորենացւոյն։ 5. նինուէի դիւանը. Հպյոց հնազղյն պատմութիւնը 
պարունակող մատեան մը։ 6. Հպյկ, աշտարակաշինութեան հսկա¬ 
ներին՝ առաջին նահա պետ։ 7. ՛նկարագիր Հպյկայ, ապստամիու– 
թիւն նորա, փախուստ եւ շինութիւնք ի Հպյս։ 8. Ցարձակումն 
Բելպյ. պատերազմ եւ յաղթութիւն Հպյկպյ։ 9. Մահ Հպյկպյ. Ար֊ 
մենակ՝ երկրորդ նահապետ. 7օոո, Մանաւագ, Բազ. Աոաջին զադ֊ 
թականութիւն՝ յԱրագած։ 10. Արմպյիս՝ երրորդ նահապետ. Շի֊ 
նաթիւն Արմաւրի. Երասխ կը կոչո/ի. Շարա եւ Շիրակ. Հին 
գեղջկական առակ մը։ 11. Ա մնա իա՝ չորրորդ նահապետ. Երկրորդ 
գաղթականութիւն՝ ի Մասիս. Շինութիւնք—Փառախոտ, Ցոչակերտ։ 
12. Գեդա մ եւ Հարմա՝ հինգերորդ եւ վեցերորդ նահապետք. Շի- 
նութիւնք—Գեդաքունի, Գեդա մի (Գառնի). Սիսակ. Սիւնիք։ 13. Ա֊ 
րամ. Պատերազմ ընդ Մարս, նինոս։ 14. Պատերազմ՛ ընդ Ասո– 
րւոց ել յարեւմուտս։ 15. Արպյ. Պատերազմ նորա ընդ Շ ամիրա֊ 
մնյյ եւ մահ։ 16. Շինութիւնք Շամիրամևյյ ի Հպյս. մահ նորա. 
Առասպե/ք Հպյոց զՇամիրամնց։ 17. Հայաստան յետ մահուան 
Արայի. Արպյեան Արպյ, Անուշաւան։ 18. Հայաստան յետ Անուշա֊ 
ւանպյ. <Զսան ել վեց ի շ խանք։ 19. Ազդ իօորենացւղյն. Հայկակ, 
ՀՀարմպյր։ 20. Վպրբակէս, Պարոյր. Բարձումն տէրութեան Ասո֊ 
րեստանի։ 21. Ցաջորդք Պարուրի մինչեւ Տիգրան. Հրաչեպյ։ 22. 
Տիգրան։ 23. Աժդահակ կը թշնամանպյ ընդ Տիգրանպյ. Երազ, 
խնամոլթիւն, պատերազմն եւ մահ Աժդահակպյ. Մ արաց գեբու– 
թիւնը։ 24. Ցաջորդք Տիգրանպյ. Վահագն. Վահէ. Անտէրնչութիւն 
մինչեւ ի Վադարշակ։ 

X. Վ.երագոչն (Հջ 1, 2) ի խօսել մեր զաղբերաց նախնական 
ժամանակի պաամութեան Հայոց՝ թողար լիշել ղՄար Ւքւասւ կամ 
զպաամիչն լորմի առն ու Նորենացին ղիլր *Հալկազանց պատմու– 
թիւնէ, որ ի շնորհս համրաւալոր հեղինակին և. աղբերն ուստի 
հանուաՆ կը պա ամոլի՝ մևե ընդոլնելութի ւն գտան է չազդիէն 
տւելի բան 1300 ամաց հևաիւ 
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2, Մէյւ պատմութևան այն ժամանակին վրայ9 որ ազգին են– 
թադրեալ սկիզբէն> այսինքն ի Հայկայք մինչև. \Լղե քսանգր մեՆ 
երկայն միջոց մըք իբր 2,000 տարի կը պարունակի՝ մարիբասեան 
ադբիլբէն ^որենացւոյն միջոց ալ. մեզի տրուաՆ տեղեկութիւնք ք 
զորս ամբողջ մ էջ պիտի բերենք հանդերձ բնագրով կաբի համա- 
ռօտ և. անօսր ենք այնպէս որ այն պատմոլթիւնըյ որ կր արուի 
մեզ յանուն Մար Նբասայ, թեև լիներ վալեր ական և ստոյգ 
չկտրեր համարուիլ իբրև անընդհատ պատմութիւն այն հին երկար 
ժամանակին։ \Լրգարև մարիբասեան պատմութիւնն ոչ միայն 
զմեզ գոհացուցանող տարեգիր չեք որպես պարտ եբ էէնել ըստ ան– 
ուանն և Նաղման զոր կը պնգե ունենալէ այլ և իրօք չի պարոլ- 
նակեր զԼայոց աւելի ինչ և նոթ քան զոր կը պարունակեն ուլ։իշ 
հին պատմ ութիւն ք և հին ազգային ալանդ ութիւնք զայնր ժամա¬ 
նակի Հայոց։ 8 անուանեալ մարիբասեան պատմ ոլթեան կան ար¬ 
դարև. հատուաՆք ինչ9 որպես Հայկայ9 Արամայ և Տիգրանայ պա¬ 
տերազմ աց նկարագիրք9 որ շատ աւելի ընդարձակ են քան որչափ 
կը պահանջոլի աարեգրե մըք և բուն իսկ այս պատ՚ճառալ կաս- 
կաեել/է• բայց այն պատմ ութի ւնը9 եթե ամբողջ նկատուի՝ բոլո¬ 
րովին ցանցառ, ե> աղքատ պատմական \Լրգարև 
զարմանք է։ որ Հայկայ մինչև մտզերուն գանգուրըք կռուին մեջ 
զփքինն իւրոյ վիրագին մարմնոյն որ գին գիպեցոլցանեյն անգամ 
նկարագրող պատմութիւնն՝ յետոյ յանկարՆ կը պապանձի և ամ– 
բողջ գարերու վրայ էն լռութեամբ անցնելով ոչ այլ ինչ գտան Է 
ի յիջևչ բայց անուններոլ երկայն ցանկ մը։ Ււյւ այս աղքատու– 
թեամբն հանդերձ ք մեր հին պատմութեան իբրև անգին աղբիւր 
պիտի ընդունեինք մարիբասեան Նաղկաքաղը եթե տեղի չտար 
մեզ տարուկուոելոյ զստուգութենե և զվաւերականութենե իւրմէ։ 

ՀԼլ֊ելի սակալ էին թուովք բայց ստուգութեան կողմ անէ ան¬ 
գին ք այն ըստ գիպաց իմն և անուղղակի տրուաՆ տեղեկոււթիւնք, 
զորս բերաք ուրիշ հին աղբիւրներէք ինչպէս ի Հրէից գրո99 է 
րոգոտոսէք ի Փսենոփոնէ և այլուստ։ Այէւ տեղեկոլթիւնք արդա¬ 
րև ոչ իբրև տիւ կը լուսաւորեն մեր պատմութեան այն հին և 
աղօտ ժամանակը ք բայց իբրև լուսոյ շառաւիղներ ժամանակ ժա¬ 
մանակ Նագելով մեր պատմութեան վրայ՝ մաս մը տեղ կը լուսաւո- 
րենք ոչ առանց արձակելսյ գեթ աղօտ շող մը ընգհանրոյն վրայ։ 

3. զմարիբասեան պատմութիւնն գիտեմք \°որևնացւոյն 
միջոցալ միայն♦ բուն ագք–իլրը Նանօթ չէ մեզ։ Ւ1որենացւոյն թէ իբ¬ 
րև մատենագիր և թէ իբրև պատմիչ առալելութիւններն չեն 
կրնար ուրտցոլիլ։ (Հնգհանրապէս խոսելով իբրև հայերէն մատե– 

13 
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նտգրութիւն՝ Նորենացւոլե դիրբը մեր նախնի մ ատեն ագրո ձթհան 
մնացորգաց մ էջ հր ևելիներ էն մին է։ Ոչ բոլորովին լստակք քսպ ց 
ինբեպն լատուկ ընտիր բառերով9 հակիրճ՝ ալլ պերճ և հարուստ $ 
միանգամ ալն զուարթ ոճով, ման ալանդ նկարագիրնհրու աէջլ \*ո~ 
րհնպցին կը հա լաս արի իւիբ իր°բ բան գնա առաջիններուն9 որպիսի 
1քն Ադաթանդեղոսք Ւ ուզանդ, Նզնիկք իսկ բան գնա լետնսց9 
ՀէգիշԷԷ* Փարպեցւոլն 1ւ ալլոց մէջ խորենեան ոճոլն ստա^րն ան¬ 
գամ չի տեսնուիր։ Լալկալ պատերազմին 9 ինչպես նաև Գիրաւի 
ճակատ ունք տեղադրութեանց մէք Ար ագահ ու դաշտին և Երուան– 
դակերտի նկարադիրներն և ուրիշ ոչ սակաւ նկարագիրբ՝ ոչ մե– 
րալոց միալն—լոլն և հռոմալեցի մ ափենագրաց մ էջ անդամ հտդիւ 
ոլնին զիւրեանց նմանն♦ դրեթէ չիբ դլուխ9 ուր չիցէ տեսանելի 
մատենագրական հանճար հեղինակին * ամէն դէպ9 ամէն պարա¬ 
գա լ ընդ դրչալ Նորենացւոլն առն ու դեղեցկութիւ ն9 վսեմ ութիւն 9 
ոլժ և կենդանութիւնւ Պարբերութիւն չկար իմաստ չկար որ բոլոր 
գիրբին հիմը կաղմոգ բարձրութենէն անկանի կամ նուաստանալ * 
Միով բանի ւ \Ըորենացւոլն պատմութիւնը բազմարուեստ ճարտա¬ 
րագործ պատկերներ ու թանգարան է9 որ կը հիացնէ և կը լադե֊ 
ցնէ տեսնողը մինչև ցզմալլումն։ Սաոլդ է9 թէ 1°որենեան ոճոլն 
մատենագրական դերա զանցս ւթիւնը բնագրին կից է9 ինչպէս մարմ– 
նոլ մը լատկութիւնը մարմնոլն հետ♦ դէթ մինչև ցարդ թարգ- 
մանութիւն մը չկրցալ կաղապարել ալս բնագիրն ինչպէս որ է իւր 
բանասիրական դոլեևրովը* ալնպէս որ Ւ1որևնացին իբրև մատենա¬ 
գիր՝ պարտ է նոլն իսկ ^որենացւոլն մէջ տեսներ Մի միալն թե¬ 
րս ւթիւն ոճոլ նորա են ստէպ զեզչմոլնբ և զարտուղութիւնբ 9 որովբ 
կամի կարճառօա և ազդու երևեր բալց9 հակառակ կանոնաց 
լևզուիք երբեմն ալնպէս կը խրթնանալ մինչև լանել լաբիլրինդօս 
արկանել գընթերցողն։ 

Ռչինչ ընդհատ երևելի է խորենացին նաև իբրև պատմա¬ 
գիր։ (Նիպաց զանազանոլթիւն և հարստութիւնք ստէպ պատմա¬ 
կան շեղոլմներովք որ կամ անձանց և տեզեաց ն կարագի բներ են 
և կամ հանճարեղ դիտողութիւններ9 մ ի անգամ ալն ա զգա լին երդե– 
րու և աւանգութ ևանց ստէպ լիշատակոլթիւնբ ապացոլց են պատ¬ 
մական հմտութեան և ճաշակի նորա. երկու գլխտւոր լատկոլթիւնբ՝ 
որ մեր հին պատմիչներ էն և ոչ միսլնյ իսկ արտաբիններէն սակա– 
ւուց բով կը տեսնուինւ Այսպիսի և ալս չափ եզական լատկութեանց 
հետ յաւ է տեսնել մեր ծերունի պատմագիրը բննադատոլթեան 
կողմանէ թերի է 

^որենացին կընդունի առանց բննութեան 9 և կը պատմէ ա– 
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ոյանց ապացուցի։ քՀորօրինակ, Մար \*բաս ի Վ^ազարշակալ կը ղրկռւի 
ՆինուԷ, 1ւ հոն ի վաղուց պահուաե դիւանէ կը բերէ Հալոց 
պաամութիւն մը* Վ^աղարշակ իբրև, անգին գանձ կը պահէ զալն 
մեՆ զգուշութեամբ լա ր բուն ի ս իւր$ նաև. զմասն ինչ անտի կը հրա– 
մալէ գրոշմել ի վիմի։ Մլսոքիկ պատահին 1էրբ* 650 կամ 700 ամօք 
լառաջ քան զնոյն ինքն ն՚որենացին։ Հարիւրաւոր տարիներ ու մի- 
էոցին Հալոց մ էջ պատահան բոլորովին ներքին գէպք— գաղթակա– 
նութիւնքէ շինութիւնք, պատերազմներ, իշխանազ լաջորդութիլնք 
հանդերձ անուամբ նոցա—ալս ամենալն որպէս թէ կը գրուին և. 
կը պահո լին ՆինուԷի գիւանին մ էջ, և Մղեք սանդր մեե թարգմա¬ 
նել կուտտլ ալս և. ռւրիշ դէպքեր պարունակող մատեանն ի լոլն 
լեզու։ Մլս ամենալն կը կատարուի ութ հարիւր, հազար և. թերևս 
հազար հինգ հտրիւր տարի լաո՜աջ քան զխորենացին, և բարեմիտ 
պատմագիրն զալսոոիկք որպէս թէ լիւրում ժամանեէկի և առ՜աջի 
աչաց իւրոց պատահեալ իրեր՝ կ*ընդունի առ՜անց քննելու և առանց 
բնաւ երկբալելու։ Պատմագիր մը չկար է իլր պատմութեան մ էջ 
իբրև լեալ ի մէջ բերել գէպք մը, որում ինք ականատես չէր ա- 
ռյսնց փնտռելու և ցուցնելու ալն դիպաց ստուգութեան փաստե¬ 
րը։ հորենացին կը ջանալ նաև ՆաՆկել իբրև գաղտնիք մարի• 
բասեան մ ատեն էէն վերաբերեալ իլր անգին գիւտը, չկամելով ամե¬ 
նևին ասել մեզ, թէ զիարդ և ուր ձեռ.ք բերալ ալն բնագիրը, 
կամ թէ ինչ լեզուաւ էր ալն9 լունտրէն թէ ասորերէն։ *Նոլն գաղտ– 
նիքը կը պատէ բուն իսկ բնագրին խմբագրութեան պաամութիւնը։ 
Ա|«ւ խմբագրութեան վրալ ^որենացւոլն խօսքերն ալնպէս շփոթ և 
կեղակարծ են՝ որ ալն աղբեր Նագման և մատենագրութեան մի¬ 
ջոցներս ւն և եղանակին վրտլ որոշ գաղափար ունենալ անհնար է։ 
Մերթ կը տեսնենք նինուէի արքունի գիւանին մ էջ ալն պատմու– 
թեան ոչ թէ քաղգէարէն բնագիրը, ալլ լունարէն թարդմանու¬ 
թի ւնը, և կը կարդանք, թէ ի նմա պարունակետլքն րուն հնոց և 
նախնեաց խօսքերն էին*–<Աղաչեմ * * * հրամտլես առ՜աջի առնել 
զգիւանն արքունի ընգգէմ առնդ (Մար Նբաս ալ) * * ։ Մրշակ * * * 
հրամալէ առ՜աջի առնել նմա զգիւանն արքունի որ ի *Նինուէ . • է 

1աուզեալ սորա (Ս՝ ար Նրա սալ) ղամենալն մ ատեանսն՝ գտանէ մ ա– 
աեան մի հելչէն գրռվ ♦ ♦ • հրամանաւ Մղեք սանդրի ի քաղդէացւոց 
բարբառյւլ փոխեալ ի լոլն9 որ ունէր ղթուն հնոց եւ ղեախնեացն 
թանս (ե*որ* Պ՝իրք Ա* (^*)* Մերթ կը կարդանք, թէ ալն (Հայ– 
կազանց) պատ մ ութիւնը բուն արքունի մատեաններուն մ էջ գըրա 
ուաե չէր9 քանզի քաղ գէացիք պէտք չուն էին օտար և հեո՜աւոր 
աշիարհաց հին համբալները կամ զրոլցներն իրենց թագաւորաց 
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մաաեաններոսն մէջ գրել* ման ասանդ զի պարՆանը ինչ չէր նա զա 
օտար ազգտց ըաջադորՆոսթիսններն յիշատակեր այլ Հանի մը փոքր 
և աննշան մարդիկ այն պատմոսթիսնը վիպասանութիւններէ հասա– 
ըեցին*– ւԱյսոըիկ (Լայկազանց վրայով պատմոսաՆներն) ի բուն ԺԽ– 
տեանս թագատրաց ոչ յիշաաակեզան» . • զի ոչ հարկ ինչ 1ս ոչ 
պէաՀ կարևորը էին նոզա (՝$աղդէացսոցք զա զգաց օաարաց և զաշ– 
խարհաց ի բացեայ9 և զհամբասս հինս 1ւ զրոյցս նախնականս ^լ– 
րեանց թագասորաց մատեանս գրել• ման ասանդ զի և ոչ պարՆանը 
ինչ (էէն) նոցա♦ . » օտար ազգաց ըաջոսթիսն և գորՆը արոս֊ 
թե անէ Սակայն ի փոքունց ոմանց եւ յաննշանից արանց ի գու¬ 
սանականին այս գտան ի ժողովեալ* (Հ՛որ. ^*)* 

Դարձեալ ու՜րիշ տեղ սորին հակառակը կը կարդանհ> թէ մեր նախ- 
նեաց (Լայկազանց) գորՆըերը 1ւ անուններն ք իբրև. Փազդէա. 
ցսոցք \Լսորեստանեայց և Պարսից կողմանէ դրոսաՆ գորՆակայներոս 
գորՆըեր և անուններ այն ազդերուն բոսն արքունի մԽտեաննե֊ 
բուն մէջ դրոսեցանք և թէ ղանոնը նոյն ինքն Ի^ՈրենացիՆ հանեց 
այն ազդերուն դիսաններէն. -օՆթէ ասիցեն• ոսստք մեգ զնախնեացն 
մերոց բազմաց այսպէս գսւանեէ զանոսանս և զգորՆս՝ ասեմ• ի 
հնոցն դիսանաց ՝$ազգէացսոց, \Լսորեստանեայց 1ս Պարսից9 վասն 
մաելոց անոսանց և գորՆոց նոցա ի քարտէս արքունի> իբր դորՆա– 
կալաց |լ վերակտցոսաց աշխարհիս ի նոցանէ կացելոց» (Հ՛որ* Գիրը 
Ա. Գր ԻԱ.)ւ 

1նյսպէս մեր Ներունի պատմագիրն9 ինը իրեն հակառակ՝ մարի- 
բասեան պատմոսթիւնը ՝$աղդէացսոց արըոսնի գի սանին մէջ գնե¬ 
լով մերթ ասէ թէ այն պատմոսթիւնը գրողը բոսն Փաղգէացիը 
էինք և. մերթ փոըոսնց ոմանց |լ աննշանից կոս տայ զայն հասաըել♦ 
մերթ հանել կ ոս տայ զայն Մար Նբասայ ձեռըով Նինոսէի գի սան էն է 
և մերթ հարցանողացք թէ ոսստի գտաս այն պատմոսթիսններն՝ պա¬ 
տասխան կոս աայք թէ ինք հանեց Փաղդէացսոցք Ասորեստանեայց և 
Պարսից դիսաններէն։ 

Տ^որենտցսոյն այս չափ ինչ ասել բասական համարելով տես¬ 
նեն ը թէ ինչպէս ճեռը բերոսեցաս այս մ արի բասեան պատմսս– 
թիսնը 1ս ինչ բաներ կը պարունակէր այն։ 

4. Ըււա ի*որենացսոյն՝ նախ Վ^աղարշակ յղացաս Լայոց պատ- 
մոսթիսն մը ոսնենալոս խորհոսրդըք Վ^աղարշակք որ իբր 1 նՕ-ին նախ 
Հան վ^ր* յեղբօրէն իւրմէ ի մեՆէն Մրշակայ դրոսաՆ էր թադասսր 
Լայոց և Միջադետաց և որ պատոսէր ընդոսնաՆ էր յեղբօրէն՝ ի– 
մաստոսթեան և ըաջոսթեան հոդ տանել։ ԱՀա Ւ1որենացսոյն պատ– 
մոսթիսնը։—Վաղարշակ իսր իշխանոսթիսնը կարգի գնելով 1ս հաս- 
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տա տելով զթագալսբութիւն իւբ՝ կամեցալ գիտել, թե ոյբ և որ¬ 
պիսի մարդիկ տիրաՆ էին Հա լաստանի լառ. աջ բան գնա, բաքաց 
թէ վատաց տեղը կը րյւնէր։ Ել գտետլ ասորի ոմն Մայյ Նբաս Կա– 
աինա, ուշիմ և վարժ բաղգէացի և լոլն գպըոլթեամբ՝ կը ղրկէ ար¬ 
ժանի ընՆայիլբ աո. \Լրշակ, երէց եղբայր իւր՝ բանալ նմա զգի– 
ւանն արբունի, և գրէ առ. Արշակ ալսպէս♦ օւԱրշակ երկրի և Նո– 
վու թագաւոր, որոլ անձն 1ւ պատկեր% աստուաՆոց է, իսկ բախտն 
բան զամենտյն թագաւորաց և բան զմտաց լալնութիլն այնչափ 
ի վեր, որչափ ի վեր են երկինբ բան զերկիրս* կրտսեր եղբսրէգ 
և նիզակակցէ որ ի բէն կարգեցաւ թագաւոր Հայոց՝ ողջոյն ամե¬ 
նայն յաղթոլթեամբ։ (\րովհետև պատոլէր ընկա լայ ի բէն բա– 
ջութեան և իմաստութեան հոգ տանել անփոյթ չեղէ բո խրա– 
տոլն, այլ խնամ տարեալ հոգացայ զամենտյն, որչափ միտբ և կա¬ 
րո ղութի ւն իմ բալեցինէ Եւ արւԷ որովհետև բո խնամով հաս- 
աատոլեցալ թագաւորութիւնս՝ խորհեցայ գիտել, թէ ոյբ յաո.աջ 
քան ղիս տիրաՆ են Հայոց և ուստի են նախարարութիւնբ երկ- 
րիո* բանգի աստ ոչ կարգբ կը տևսնուին, ոչ մեհենից պաշաա- 
մունբ, և ոչ երկրին գլխաւորներուն աո.աջինն և վերջին յայտնի 
են» չիբ ինչ օրինաւոր, այլ ամենայն ինչ խառն ի խուռն և վայ¬ 
րենի է (1ւստի կը խնդրեմ տէրութենէգ՝ հրամայել զգիւանն արբունի 
բանալ մարդուն որ բո հզօր տէրութեանգ աո.ջև պիաի գ.այ, 
որպէս ղի գտնելով զեղբօր բո և որգւոյ ըղձալին՝ շուտով բերէ* 
և լալ գիտեմ, թէ զոլարճութիւնը զոր կ*զգանբ բոց կամաց հնա– 
զանգելով բեզ ևս ուրախութեան պատ՛ճառ, է։ 0^ յէր, երե– 
ւելիգ ի գիւցազունս»է 

Ս որա ղա ր շակայ) կարգևալ զիշխանութիւն իւր մեծապէս, և 
Հասա ատ և ալ զթագաւորութիւն իւր՝ կամ ևղև գիտել սորա, թէ ոյբ և 
որպիսի արբ տիրեալ են ի վեր այ աշխարհիս Հայոց մինչև ցնա, ղբա– 
ջժց արդեօբ եթէ*զփստաց անցեալ ունիցի զտեղէ։ Եւ դտեալ զոմն ասորի 
Մար \*բաս Սատինա, ուշիմ և վարժ բաղդէացի և յոյն գրով, զոր յղէ 
աո. մեծ ^եղբայրն իւր Մրչակ արժանի րնծայիւբ, բանալ նմա զգիւանն 
արբունիա Եւյ,գք»է աո. նա ձև բանից օրինակ զայս• Մրշակ թագաւոր 
երկրի և ծովու, որոյ անձն և պատկեր՝ որպէս և է իսկ մեր աստուա- 
ծոց, իսկ բախտ և պատահումն՝ ի վեր բան զա մեն այն թագաւորաց, և 
մտաց լայնութիւն* * որչափ երկնի ի վերայ երկրի• Վաղարչակ կրտսեր 
եղբայր բո և նիզակակից, որ ի բէն կարգեալ արբայ Հայոց• ողջ լեր 
ամենայն յաղթութեամբւ Փան զի պատուէր րնկալայ ի բէն բաջութեան 
և իմաստութեան հոգ տանեք ոչ երբէբ անփոյթ արարեալ պբոյսվն 
հ ատու, այլ խնամ տարեալ հոգացայ ամենայնի որչափ միտբ և հա- 
սոզութիւն բաւեցինէ Եւ այմմ ի բումմէ խնամակալութենէ զետեղեալ 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 94 - 

թագտւորութիւնս% խորհուրդ ի մաի Ագի գիտեի թէ Հյբ ոմա%բ յտռաա*ջ 
բան ղիս իցեն աիրեալ աշխարհիս Հայոց և ուստի նախարարութիւ%բս 
որ աստ կանէ Զի ոչ կարգբ ինչ լեալ աստ յայտնի, և ոչ մեհենից պաշաա– 
մունբ, և ոչ դլխաւորաց աշխարհիս առաջինն յայտնի է և ոչ վերջինն) և 
ոչ այլ ինչ օրինաւոր, այլ խառն ի խուոն ամենայն և վայրենի* Վարսք* որաայ 
աղաչեմ գբոյ տէրութիւնդ, հրամայես բանալ զդիւանդ արբունի ընդդէմ 
առնդ եկելոյ առաջի բոյոյ հզոր տէրութեանդ, պի դտեալ պըղձալին եղբօր 
բո և որդւոյՀ բերցէ զոտոյդն փսւթապէս• և զմեր հեշտ ութին, որ ի կա¬ 
մակատար ութենէ լեալ բս»ջ դիտեմ խնդութիւն բեղ լեալ« Ու|^ լևր, երևեքիդ 
րնակութեամբ ի մէջ դից»* 

Տ. *Արշակէ ասէ Ւ1որենացին, ընդունելով զթուդթն ի ձե– 
ո֊աց Մ ար Նբասայ՝ մեՆ լրջմտութեամբ կը հրամայէ բանալ առաջի 
նորա նինուէի դի լանը, ուրախանալով որ այսպիսի մտաց տէր էր 
եղբայրնք աո. որ հաւատացաե էր իլր թագալորութեան կէսըէ 
1քար Նբաս (գիւանին) բոլոր դիրՀ^րը խուզելով կը գտնէ մատեան 
մի յունարէն, 1որոյ վերայ գրուաե էր այսպէս• Այււ դիըքէ* ո0 հը 
պարունակէ զբանս բուն հնոց և. նախնետց Մղեբսանդրի հրամա– 
նաւ թարգմանոլեցալ բաղգէարէնէ յունարէն։ Ա|« դիրք* կը 
յիշէր նախ զՏԼրուանք Տիտան և Ծապետոսթէ (այսինբն% \Արմ, քամ, 
8աբեթ), և այս երեբ նահապետաց սերունգէն երևելի մարգոց 
անունները դարերով կը շարէր կարդալ»* «Այս գիրբէն, ասէ 1°»– 
րենացին, հանելով Մար Նբաս մեր ազդին հաւաստի պատմութիւնը 
կր բերէ առ. Վ^ազարշակ ի Մերին յոյն և ասորի լեզոլալ։ Վա– 
ղարշակ առնլով վայս պատմութիւն% իբր իւ֊րոյ դանձուն առաջինը, 
մեե զդուշութեամբ կը պահէ յտրբունիս իւր և մաս մր այն պատ– 
մութենէն կը հրամայէ արձանի (բարի՝) վրայ դրոշմ ել։ Մսկէ (արձա– 
նէն թէ դիրբէն) մեբ ստուգիւ տեղեկանալով ահա կը պատմենբ*։ 

Ել ընկալեալ Այրշակայ մեծի զդիրն ի ձեռաց Մարիբասայ Կաաինայ՝ 
մեծաւ լրջմտութեամբ հրամայէ առաջի առնել նմա ղդիւանն արբունի որ ի 
նինուէք միանգամայն և ուրախացեալ այնպիսի միտս անել եղբօր իւրոյ, 
որում զկէո թադաւորութեան իւրոյ հաւատացեալ էր* Ե*– խուղեալ սորա զա- 
մեն այն մատեանսն% գա անէ մատեան մի հեԱէն գրով, յորոյ վերայ էր, ասէ, 
վերնադիրն այսպիսի• Ա/«* մատեան հրամանաւ \ձղեբսանդրի ի Փաղդէացւոց 
բարբառոյ փոխեալ ի յոյնն, որ ունի ղբուն հնոց և պնախնեացն բանս* (\րոյ 
Լմատենին) սկիզբն լեալ ասէ պԶրուանն, ղՏիտանն և ղք&ապետոսթէ, յորում 
և ղիւրպբանչիւր ոբ ի ծննդոց երից նախարարականացս այսոցիկ արանց զարս 
անուտնիս կարգաւ շարադասել յիւրպբանչիւր տեղիս մինչև ցբազում ամս* 
Տայս մ մատենէ Մար \*բաս Սատինա զմերոյ ազգին միայն հանեալ զազատ– 
մութիւն հաւաստթ բերէ առ արբայ Վյսզարչտկ ի Մծբին յոյն և ասորի 
գրով* Զոր տռետլ Վյազարշակ • « • առաջին ի^րոյ դանձուն համարելով 
դնէր յարբունիսն ի պահեստի մեծաւ զդուշութեամբ, և ղմասն ինչ ի յսար» 
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հանի հրամայէ դրսչմել* ֆորմէ մեր հաւասաի ի վերասյ հասեալ կարգի զրո*–" 
ղաղս՝ երկրորդն Հր այժմ յ»ոյ հարցասիրութեանդ։ 

6. 8էա ասելիք զտլսոսիկ՝ V1 որ են ագին Մար Նբասալ գիրբէն կը 
բերէ սա հ ատուաՆը♦ օւԱստուաեներուն մ էջ առաջիններն ահեղ և 
երևելի են և ամէն բարեագ պատ՛ճառ* աշխարհի և բազմամարդ 
գսւթեան սկիզբն գարձեալ նոբա են։ Ե սողան է սեր եգան հսկալյ», 
անհեգեգբ, լա ղթ անգամբ մարմնով և վիթ խաբիր , որբ և ամ– 
բարտաւանութեամբ լղանալով Ննան աշտարակաշինութեան ամբա¬ 
րիշտ խորհուրդը, և ղալե գլուխ հանելու ջան ագին* բա1Տ աս~ 
ասւաեոգ բար կութ են էն ահագին հով մը փչելով գրոլեգ ամբարտակը, 
և մարգոգ անլուր լեզուներ տրոլեգան, և ալնպէս աղմուկ և շփո– 
թութիւն անկաւ ի նոսա։ Այ,# հսկաներէն մին էր Շապետոսթեանն 
Հալկ, անուանի նահապետն յ կորովի աղեղնալոր»։ «ք՝ալգ 
ալս խօսբերն թո զունբ, ասէ Նորենաղին, բանգի նպատակ մեր% ոչ 
(Մար Նրա սալ՝) ամբողջ պատմոլթիւնր գրել է, ալլ ջանալ գոլգնել 
մեր բուն և առաջին նախնիներն ք որ են, նոլն գիրբէն առնլով 
ասեմ ք ՏապետոսթԷ, Մերող, Օ^ր րաթ, թ*ակլաթ, ալն է 8 աբեթ, 
Գոմեր, ք^իրաս, Թորգոմ* և լետ սոգա կոլ գանք ըստ նոլն պատ¬ 
մագրին, Հալկ, Արմեն ակ և որ ի կարգին, զորոգ անուններն լա֊ 
ռաջա գոլն լի չեղին բ » ։ Ալսինբն Արմալիս , Ամասիա , Գեղամ, 
Հարմար Արա մ և Ար ալ, զորս լիշաՆ է Ա* գիրբի Ե. գլխոլն մէջՀ)։ 

ե երևեչիլ» առաջինին ի զիգն, և աշխարհի մեծամեծ բա֊ 
քեաղ պատճառբ, որ սկիզբն աշխարհի և բազմամարդութեանէ Ե«– ի սո֊ 
ղան։Է հատեալ գտան ազգ սկայիղն, անհեդևդբ, յաղթանգաէկլ մարմնով և 
վիթխարիբ, որք յղագեալ ամբար տաւանութեամբ% ծնան զամբարիշտ խոր– 
հուրդ ա շա աբակա շինութեանն և նոյն լինէին ի գործ անկեալբ* յոր 
հողմ ահագին իմն և աստուածային շն չևղեալ ի զիգն գասմանէ% ղրուէ զա մ֊ 
բարաակն, և մարդկանն անլուր բարբառս իւրսզըանշիւր ումեյ» բաշխեալ՝ 
աղմուկ չփոթի ի մէջ ար կան էին է ֆորող մի էր և ֆապևտոսթեանն Լայկ, ա֊ 
նուանի և բաջ նախարարն, կորովաձիգ և հասա աղեղն» Այս կարգ ղրուգաբանու– 
թեան դադարումն առգէ, գի հանդէս է մեր% ոչ զպատմութեանն ողջաբա֊ 
նսւթիւն գրել, այլ ջանալ ղուցանել զառաջինսն մեր և ղբուն հին նախնիս* 
Աք||. ի նոյն մատենէ սկսեալ ասաղիղ• ֆապետոսթէ, Աևրոգ, ֆիրաթ, մակ¬ 
րոդ, որ է 8աբեթ, Գոմեր, քեիրաս, քծորգոմ» ֆետ որոյ նոյն ժամանակագիր 
յառաջ մա աուղեալ ասէ• Հայկ, Արմենակ, և զայլսն ի կարգի, զորոգ յառա– 
ջագոյն ասագազ»։ 

7« Ալսպէս լետ լօրինելոլ զա զգա համ ար Հալկալ և տոհմի նորա՝ 
է*Արենագին սկսանի զպատմութիւն նոգա, որպէս թէ ի Մար Նբասալ 
առնլով բառ առ բառ, ինչ։գէս լալտնի է Աաէ բառէն։ 
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<Այս Հալկ, ասե քՍԲար Ւբաս^, գեղապատշա՛ճ և անձնեալ, բա– 
ջագանգուր, խայտակն և հաստաբազուկ, ք"*ջ և. երևելի է հըԱա 
կալսք դեմ կեզ ալ. ամենուն* որ բոլոր հսկալից և գիւլցաղանց վրտէ 
իշխել կը մտաբերէին։ Հալկ ընդգիմացաւ նաև (*ելալք որ բաղմ էա¬ 

կս լտ և ուժեղ հսկա լիզ մեջ ուզեց բռնանալ, ե՛րբ մարդիկ հան– 
գերձեալ եին ցրոլել երկրիս երեոին վրալ։ Փանզի մինչ իւրաբան– 
էի*֊ր մոլեգնեալ, սուր ի կող ընկերի իէ֊րոլ մխելով կը ջանար տիրել 
ամենուն վրալ հելալ լաջոզեցալ տիրել բոլոր նրկրի։ Հաքկ Հուզե¬ 
լով հնաղանգել Ւելալ, լետ Ննանելոլ գորգի իւր զ\Լրմենակ ի ք՝ա– 
բելոն% որդւովք և դստերօք և որդւոց որդւովք, իբր երեք 
հարիլր ղօրալոր մարգկամբ և ուրիշ ընգոենօք, նաև օտարներով 
որ ի նա լտրեցան և բոլոր ազխիլ* ել գնաց դեպի հի^սիս Աք«– 
րատալ երկիրը, ուր բնակեցալ լերան մը ոտքը դաշտի վրալ, ուր 
կը չբնակեին լա ռաջա գոլն ցրուեալներեն սակաւք, զորս Հալկ հնա– 
զանդեցուց, և բնակութեան համար կալոլաՆներ հաստատելով* 
տուալ ժ առան գութ իւն Արւքենակալ որգւոլն* ^ագմեալ։ Ա|* 1լ ար¬ 
դար ացնե հին անգիր զրոլցներ*։ «Եւ ինքն (Հալկ՝), ասե (Մուր Նբաս՝), 
— կը լաւելու Ւ*որենացին - ուրիշ ազխիլ լառաջ կեր թալ դեպի 
հիլսիսալին արևմուտք, և կը բնակի բարձր դաշտի մը վրս*1* 
և լեռնադաշտակը կանուանե Հար ք • այսինքն թե հոս րնա– 
կեցան ք^որգոմեան ազգին նախահարք։ Հյինե և գիլզ մի լիւ֊ր 
անուն Հ,ալկաշեն*։ <ւԼոս կը ւիջուի նաև, թե։ ասե Հ*որենա– 
ցին, ալս դաշտին հարաւալին կողմը երկալնանիստ լերան մը ստո¬ 
րոտով կանխալ կը բնակեին քիչ մարդիկք որ ինքնակամ հնաղան– 
դեցան դիւցազին»ւ Այօ ևս, ըստ \*որենացւոլն՝ կ արդարացներ 
անգիր ղրոլցները։ 

Այսյ ասէ (\քար \*բաս), Հայկ, գեղապատշաճ և անձնեայ, քաջագան¬ 
գուր, խայտակն և հաստաբազուկ• սա ի մէջ սկայիցն քաՀ ե երևելի լեալ, 
ընդդիմակաց ամենեցուն որ ամբառնային ղձեռն միապետել ի վերայ ամե¬ 
նայն սկայիցն և դիւցազանց* Աա խրոխտացեալ ամբարձ գձեոն ընդդեմ 
բռնաւորութեան ֆևլայ, ի տարած անել ազգի մարդկան ընդ լայնութիւն 
ամենայն երկրի, ի մէջ բաղմակոյա սկայիցն, անհուն խօլաց և ուժաւորացւ 
Փան զի անդ մոլեդնեալ այր իւրպքան^իւր սուր ի կող ընկերի իւրոյ ձդելով 
ջանային տիրել ի վերայ միմեանց, ուր պատահմունք ի դէպ ելան էին Փելայ% 
բռնանալ ունել զա մեն այն երկիր* ք\րում ոչ կամեցեալ Հայկայ հնազանդ 
լինել ք^ելայ, յետ ծնանելոյ ղորդի /**-/* զԱրմենակ ի &աբելոնի% չու արա- 
րեալ գնայ յերկիրն Աք արատայ որ է ի կողմանս հիւսիսոյ, հանդերձ որդւովք 
իւրովք և դստերսք և որդւոց որդւովք, արամրք ղօրաւորգք, թուով իբրև 
երևքհարիւր, և այլովք ընդոծնօք և ևկգք յարեցելովք ի նա և բոլոր աղխիւէ 
նրթեալ բնակէ ի լեռնոտին միում ի դաշտավայրի, յորում սակաւք ի մարդ– 
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կաՆԷ յաո֊աջադոյն ցրուևլոցն դադաբևալ բնակէին, զորս հնազանդ իւր ա– 
րարէրալ ՀայկՀ չէնէ անդ տուն բնակութևան կալուածոց, և տայ ի մառան- 
գութ՚իւն ^քադմեայ, ոբդւոյ \Լբմենակայ% Այս աբդաբացուցանէ զանգիր հին 
ասացևալ պբոյցսո էլ ինքն խաղայ, աս էյ այլով աղխիւն ընդ արևմուտս հիւ– 
սիսոյ, դայ բնակէ ի բարձրավանդակ դաշտի միում, և անուանէ զանուն 
լեռնադաշտակին Հաբը, այսինքն* աստէն բնակևալքս ազդի տանն ֆորդոմայէ 
ՇինԷ և գիւղ մի և անուանէ յիւր անուն Հայկաշէն% 8իշի և աստանօր պատ– 
մոլթիւնս, հարաւոյ կողմանէ դաշտիս այսորիկ առ. երկայնանստիւ միով լև– 
րամբ բնակեալ յա ռաջա գոյն աբք սակաւք՝ ինքնակամ հն ազան դել դիւցազինն։ 
Արդարացուցանէ և այս ղասացեալ զրոյցս անգիրս։ 

8. €&առ.աջ տանելով—ասէ– Նորեն ագին — \ք*ար Նբաս ղրանս 
խ֊ր կը պատմէ ալս պես♦ Տիտան եանն լետ հաստատելս յ ղիւր 
թադաւորութիւն ամենուն վրալ ղմին լորդւոց իւրոց կը ղրկե քանի 
մը հալա տարիմ մարգկամբ դեպ ի հիւսիս աո. Հալկ, որպես գի հնա– 
զանգելով ապրի խաղաղութեամբ* Ւնակեցար, ասէ (ք՝է/)» սառնա– 
մանեաց ցրտութեան մեջ♦ Ըալց տաքցնելով մեղմացուր հպարտ 
բարոլցդ սառուցե ալ ցրտոլթիւնը, և հն ազան դելով ինձ հանդար- 
աոլթեամբ ապրե ուր և հա՝ճսլ ե ք^զ փրկրիս իմում։ 1*սկ Հալկ 
խիստ պատասխաններով լետ դարձոլց Րելալ պատգամ աւորները ։ 
Ղ^րկուողը կը դաոնալ Ւաբելոն։ 

ք՝է/ Ղ°քք մ՜ոգվելով հետևակ զօրաց մեն բազմութեամբ կու 
գալ Հալկալ վրալ դեպ ի հիւսիս Արարատալ երկիրը, ^Հադմեալ տանը 
մօա։ նադմոս կը փախչի աո Հալկ, աո.ջևեն սուրհանդակ գրկե¬ 
րով։ թե թիացիր* ով մեե դիւցազն, զի Ւել քաջ ե. երկալնահա¬ 
սակ հսկալ մարտկօք դալ ի վերալ քո։ Եօ իմանալով զմերձենալ նորա 
ի տուն իմ՝ փախալ և կու դամ ահա փութով։ \Լճապարե խորհել 
դինչ աոնել արժան ե։ ^ել իլԸ լան դուզն և անճոռնի բազ- 
մութեամբ, լեոնե վա1Ը թափող սաստիկ հեղեղի պես9 զօրաւոր մար¬ 
գոց ուժոլն և քաջութեանն ապալինեալ կը փոլթար հասնել Հալ- 
կալ րնակութեան տեղը։ Ասա ու շիմ և խոհեմ հսկալն (Հ ալկ^ աճա¬ 
պարելով կը ժոզվե ղի*֊ր որդիս և զթոոունս, քաջ և աղե գնալս ր 
րալց թուով շատ նուազ մարդիկ, նաև ղալլս որ էին ընդ իլԸով 
ձեուամր, և կը հասնի աղէ ջուր և մանր ձուկեր ունեցող Նովակի 
մը եպըըէ Հոն կոփելով զզօրս իւր ասե♦ Եքք Ւելալ բազմութեան 
դեմ 1լեԱենք ջանանք պատահել տեղւոլն՝ ուր կը կենալ ^եէ քա– 
քաց բազմութեան մեջ> ալն պես որ կամ մեոնինք, և մեր կարասին 
Ւելալ ձեռք իյնալ, և կամ մեր մատանց յաջողութիւնը ցուցնենք 
ի նա, ամբոխը ցրուի և ստանանք լաղթոլթիւնը։ 

Ել լաոյսջ խաղալով ասպարեզս ինչ բարձր լերանց վրալ դաշ– 
14 
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տաձև տեղ մը կը հասնէին* և գետի մը աջ գին բարձր տեղ մը 
կը կենան պատրաստ։ Վ&|9 նա լելով տեսան Ւելալ անկարգ ամրոխին 
բազմութիւնը* որ երկրին երեսին վրալ լանգուգն լարձակմամբ կ՝ար– 
շաւէր։ Նսկ Ւէլ մեե ամբոխիւ հանդարտ կը կենար գետին ձախ 
գին բլրակի մը վրալ իբրև, ի դիտանոցի* Հալկ տեսաւ, թէ Ւէլ ալս 
խմբին առջև կեցաՆ էր ընտիր ընտիր վառելովբ։ և. ի մ էջ խմբի 
նորա և մնացեալ զօրաց երկար միջոց կար։ Ւէլ գլխանոց ունէր եր¬ 
կաթի ք նշանաւորօբ ի վեր ալ թիկանց և լանջաց նորա պղնձի 
տախտակներ* բարձից ու բազկաց վրալ պահպանակ* մէջբը գօտե– 
ւորեալ* ձախ ազգեր վրալ երկս ալրի* աջ ձեռբը նիզակ* ձախը 
վահան * և. ընտիր ընտիրներ լաջմէ և լահեկէ նորա $ Հալկ տեսնե¬ 
լով զք՝էլ և լաջ և ի ձախ կոզման նորա ընտիր մարդիկ կուու վտ– 
ռեալ գԱրմենակ և եղբալլաներն լաջմէ* իսկ Կագմսս և. միլս որդի¬ 
ներ էն ուրիշ երկ ուր ձախ մ է դնելով* վասն գի կ*րովիր էին լաղեղե 
եւ ի սուսեր՝ ինբ անցաւ լառաջք և զկնի իւր դնելով մնացետլ 
զ°րՔը երե բանկի ւնի ձևով սկսալ հանդարտ լա ու աջ խաղալ։ 

Երկու կոզման հսկալբ իրարու մօտ հասնելով ահագին գղըրգ~ 
մամբ սկսան շահատակել* ալնպէս որ լահ և ի տագնապ արկանէին 
զիբեարս։ Երկու կոզման հսկաներէն ոչ սակաւբ* լա պթ անգամ 
մարդիկ* օրոլ բերնի պատահելով լերկիր կը տապալէին* և պա¬ 
տերազմն երկուստեբ կը մնար անորոշ։ \Լրբալն տիտանեան տեսնե¬ 
լով ալս անակնունելի դիպուաեը զարհոլրեցաւ* և գարձեալ ելաւ 
ի բլուրն ուստի իջաե էր, բանգի խորհեցաւ ամբոխին մէջ ամրա¬ 
նալ մինչև ի հասանել բոլոր զօրուն* որպէս զի նորէն ՛ճակատ 
կազմէր։ \Լղեգնա լորն Հալկ իմանալով զալս՝ լառաջ կերթալ* մօտ 
կը հասնի թագաւորին* պնդով կը բտշէ լայնալիճըւ (աղեզլւ)* հան¬ 
դի պեցո լցան է զերեբթևեանն (նետը) (Ւելալ) կրեից տախտակին ք % 
ալնպէս որ կունակէն թափանցելով սլաբը՝ գետին կի$*ա1* ե. այս¬ 
պես հպարաացեալն Ւէլ գետին թաւալելով հոգին կը փչէ* 
զօբբը տեսնելով զալս ահագին գորՆ բաջութեան՝ դարձնելով գե¬ 
րես ս իւրեանց փախան»։ 

աՏԼալսմանէ ալս չափ բալա կան է* ասէ Ւ1որենացին։ 
կռուին տեղը դաստակերտ շինելով (Հալկ)՝ կոչեց Հալբ ի |իշատտկ 
լազթութեան իւրոլ* և ալս պատճառաւ գա լառը հիմա կը կսչսւի 
Հալոց ձոր• իսկ բլուրն ուր բաջ մարտիկներովս ինկաւ Ւէլ անուա– 
նեց Հալկ Գերեզմանս9 որ հիմա Գերեզմանբ կր կոչուի։ Ւալց Հալկ 
գեղերով պատեց Ւելալ դիակը* և հր ամալեց տանել Հարբ և 
բարձր տեղ մը թաղել ի տեսիլ կանանց և որգւոց։ երկիր մեր 
յանուն նախնլսլն մերոլ Հալկալ կը կոչուի Հալբ»։ 
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Ե*– աք մատուցեաչ ղրանս իւր (Մաթ Ւ|աա) աս է. է» հաստատել 
աիաանեանն թելայ գթադաւորութիւնն իւր առ ամենեսեան՝ առպքէ ի 
կողմն հիւսիսսյ ղմի ոմն յորդւոց իւլ»ոց աո. Հայկ արամբք հաւատարմգք, 
դալ նմա ի հնապանդութիւն և կեալ խաղաղութեամր» թնա վեցեր, աս է, ի մէք 
ցրտութեան սառնամանեաց* այլ քեռուցեալ մեղկեա ղցրտութիւն սառուցե ալ 
հո հպարաացեալ բարուցդ, և հնազանդեալ ինձ՝ կեաց ի հանդար տութեան, 
ձւր հաճսյ է քեզ յերկրիս իմում բնակութեան» Եւ ի բաց դարձուցեալ Հայ֊ 
կայ ղպատդամաւորսն թե լայ՝ խստութեամբ սլաաասխանեացէ Դառնայ 
աոյպքեալն անդր էն ի թարելովն » 

Ասչա զորաժողով լինի ի վերայ ն որա աիաանեանն թէլ ամբոխիւ հե¬ 
տևակ զօրաց, դոդ հաս անէ ի Հձիւսիսի յերկիր ն \Լրարաաայ, մերձ ի աունն 
նադմեայ* Փախստական լինի Աադմոս աո. Հայկ, քաք ընթացիկս առա¬ 
քի իւր առպքէ» Ղ՝իաեա, աս է, ով մեծդ դիւցազանց, ղի դիմեալ դայ ի վե¬ 
րայ բո քկ յաւերժիւք քաքգք և երկայնադիզօք հասակօք սկայիւք մրցողՕք» 
Ել իմացեալ իմ զքերձ լինելն նորա ի տուն իմ՝ փախեայ և դամ աւասիկ 
տագնապաւ։ Աթւշ. աճապարեա խորհել որ ինչ դործելոց ես * 

ք^էլն յան դուզն և անճոռնի ղօրութեամբ ամբոխին, որպէս յոր- 
ձան ինչ սաստիկ ընդ զառ ի վայր հեղեաք փութայր հասանել ի սահմանս 
րնակութեասն Հայ կին, ի սիրտ և ի մարմին վսաահացեալ ար անց ղօրասորաց» 
Աս* ուշիմ և խոհեմ սկայն, ք տքա գանգուրն և խայտակն, աճասլարեալ հա– 
ւպքէ ղորդիս իւր և պթոռունս, արս և աղեդնաւորս թուով յոյժ 
նսւաղունս, և գայլս ևս որ ընդ իւրով ձեռամբ, հասանէ յեզր ծովակի միոյ, 
որսյ աղի են քուրքն, մանունս ունելով ձկունս յինքեանէէ Եւ կհչեցեալ 
զղօրս իւր՝ աս է ցնոսա• Գերսնելն մեր հանդէսլ ամբոխին թելայ՝ դիպեալ 
քան աս ցոլք տեղւոյն ուր անցեալ կայ ի մէք խռան քաքարն թէլ» Տհէ կամ 
•էեռցուք, և աղխ մեր ի ծառայութիւն թելայ կացցէ, և կամ ղաջողութիւն 
մատ անց մերոց ի նա ցուցեաք ցրուեսցի ամբոխն և մեք նղիցոլք յագթու– 
թիւն ստացեալք• 

Ել յառաք կոյս անցեալ բովանդակ ասպարէզս՝ հաս անեն ի միքոց 
ինչ դաշտաձև լերանց բարձրադունից, և յաքմէ քուրցն հոսանաց ի բարձրա֊ 
ւանդակսայմն կուռ կալով ի տեզւոք» Ե վևր ղերեսս ամբարձեալ՝ երևեցաւ 
նսցա բազմութիւն անկարդ հրոսակի ամբոխոյն թե լայ ցան և ցիր յանդուդն 
յարձակմամբ ընդ երեսս երկրին սուրալով« իսկ ^Էէ յնց և հանդարտ ամբո¬ 
խիլ մեծաւ ի ձախմէ քուրցն ի վերայ ոստոյ միոյ իթրն ի դիտանոցի» \քա– 
նևաւ Հայկ գխումբ վառելոյ ջոկատին, յորում թէլ առաքի ամբոխին եկեալ 
հասեալ րնտրիւք և վառելովք ոմամրք« և երկար միքոց ճանապարհի ընդ նա 
և ընդ ամբոխն* Եւ ինքն դլխանոց ադուցեալ երկաթի, նշանաւորգք վևրքսքյ և 
տախտակս պղնձիս թիկանց և լանքաց, և պահպանակս բարձից և բագկաց, 
ղաաեորեսղ ղմէքսն, և յահեկէ ղստինն երկսայրի, և նիզակն արի ի ձետւին իւ֊ 
բում աքոյ, և յ ահ և կումն վահան, և ընտիրք յաքմէ և ի ձախմէ» Եւ տեսեալ 

տանեանն կուռ վառեալ, և զարս ընտիրս ընդ նմա աքինս և ահեկինս՝ 
կարդէ ղԱրմենակ երկու եպբարրք ընդ աքմէ, և ղԿադմոս և գայլս երկուս 
յորդւոց իւրոց ի ձախմէ, ղի արք կորովիք էին յաղեղն և ի սուսեր, և ինքն 
առաքի, և զայր* հրոսակին զկնի իւր կս*րգնաց, երեքանկիւնի իմն կար* 
դեաց ձևով, հանդարտ յառաք մատուցանելով» 
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Ել հասեալ երկսցունց կոզմանց սկայիցն ի միմեանս% ահագին դզըր» 
դիւն ի վեր այ երկրի աո֊նէին շահատակելովն, և ահս պակուց անողս տարա¬ 
զս ւտ յարձակմանցն զմիմեամբտ արկան էին։ Աքււշ. ոչ սակաւտ յևրկոցունց 
կողմ անց սկայիցն ալտ յապթանդաւկ» բերանոյ սրոյ դիպեալտՀ տապալ յերկիր 
կործանէին, և մարտն յերկոցունց կողմանց մնայր անպարտելի» Զայսպիսի 
անակնունելի դի պուած տարակույս անաց տեսեալ ալտ այն տիտանեան% զար- 
հուրեցաւ, և ի նոյն բլուր ուստի էքն% վեր^ոտնեալ ելանէ, տանգի խորհէր ի 
միջոցի ամրանալ ամբոխին, մինչև հասցէ բովանդակ զօրն, ղի միլս անդամ 
ճակատ յօրինեսցէ» ՀՀ այս իմացեալ ադեդնաւորին Հայկայ% յաո֊աջ վարէ գինտն, 
մօա հասանէ յ ալտ այն, լի տար շէ պինդ պլայնալիճ ն, դիպուցանէ գերէտթևեանն 
կրեիր տախտակին, և շեշտ ընդ մէջ թիկանցն թափանցիկ լեալ1 յծրկիր ան¬ 
կանի սլստն• և այսպէս ճոխացեալն տիտանեան կործանի յերկիր ղարկու- 
ցեալ, և փչէ զոդին» |*ս^ ամբոխն տեսեալ զայսպիսի ահագին դործ ^ա^ոլ– 
թեանն% փախեան իւրստանչիւր զէպ երեսաց իւրեանց» Ե«– վասն այսորիկ 
այս չափ բաւական լիցի« I՝այց դա եղի ձա կա տուն շինէ (Հայկ) դաստակերտ 
և անուն կոչէ Հայտ, վասն յաղթութեան պատերազմին• այսորիկ ազագաւ և 
դաւաոն այժմ անուանի Հայոց օէոր* \*սկ բլուրն, ուր տաջամարտկգտն ան– 
կաւ \՝էլ անուանեաց Հայկ Գերեզմանս, որ այժմ ասին Գերեզմանտ» ք^այց 
զդիակն ք^ելայ պաճուճեալ իմն դծղովտ1 ասէ, հրամայէ Հայկ տանելի Հայտ, 
և թազել ի բարձրաւանդակ աեզւոջ, ի տեսիլ կանանց և որդւոց իւրոց* 
աշխարհս մեր կոչի յանուն նախնւոյն մերոյ Հայկայ% Հայտ» 

9 «84րա այսորիկ—ասէ– 1°որենացին—օւ^շ շատ բան կը պատ¬ 
մողի ալն (Մար Նբասայ) մատենին մէջ. բայց ևս կ՛առնում միայն% 
ինչ որ պէտտ է իմ հալատմանս։ Հայկ, ասէ (Մար Նբաս), Սաղ¬ 
մոսի շատ բան տոլաւ աւարէն, յըեդոննաց իւրոց ևս ևրևևլի 
մարդիկ, և հրամայելով նմա ևրթալ իւր աո. աջին բնակութեան 
տեղը ինտ գնաց Հարտ, և շատ տարիներ ապրելով մ եռալ, երէց 
որդւոյն Մրմենակայ յանձնելով բոլոր ազգը։ 

Մրմենակ իւր եղբայրներէն երկուտը, Ւոո. և Ս՝անաւազ և 
Մ ան աւազա լ որդին Թաք բոլոր աղխի ւ իւրեանց կը իժողու Հարտ։ 
Մանաւազ կը ժ աո. անդ է Հարտ. որդի նորա Ւազ աղի (Վաէայ) 
Նովուն հի ւսիսային արևմտեան եզրը, դաւաոն ու Նովրլ յիւ֊ր 
անուն (Ւզնունիտ) անուանելով։ Ււ/^ Ւորւ (եովուն^ հի լսի սա լին կող* 
մը կը բազմանալ և կը Նաղկեցնէ երկիրը շինութեամբտ։ 

Մրմենակ առնլով բոլոր բազմութիւնը կ՚երթայ դէպ ի հիւ֊ա 
սիս ալին արևելտ, և կիջնէ բարձր լեոներէ պարսպեալ խոր դաշ¬ 
տավայր մի, ընդ որ յարևմտից կ՚անցնին կարկաջա սահ դետեր։ 
Ղ՝աշտը դէպ արևելտ երկայնելով կ՚երթայ* լերանց ստորոտէն ևս 
ոչ սակալ ականակիտ աղյբերտ բխելով կը ժողվուին և փոտր դե¬ 
տեր ձևանալով աո. եզերբ դաշտին աո. ստորոտով լերանց կը հո¬ 
սեն հեզասահ։ Հարտւային լեռն սպիտակ գագաիժամբն ի. ոկըզ. 
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բան շիաակ դէպ ի Հեր բարձրանալով) լետոլ սակաւ կը նռ֊ի և 
իբրև թէ նեբացեալ կերևի միւս երիտասարդ լերանց մ էջ։ Ա|« 
խոր դաշտին մ էջ կը բնակի Արմենակք դաշտին հիս*էի սա լին կողման 
մէկ մասը կը շէնցնէ9 ինչպէս նաև լերան ստորոտը նոլնպէս հիլս ի* 
սէնք և լեո֊ը կանուանէ քիւ֊ր անուն Առաքած* և կա չու աններն՝ 
ՈաՆ Ավագանու։ Ալս Արմենակ լետ բազում ամաց Ննալ զ\Լրմալ¬ 
իս է և լետոլ շատ տարիներ ապրելով մեո֊ալ։ 

10. Արմալիս կը շինէ իւր տուն բնակութեան աո. եզերբ դե֊ 
տոլն ի վեր ալ բւրոլ և լի*–ր անուն կը կոչէ Արւքալիր և զդետն լա֊ 
նուն թոռին իւրոլ Արաս տալ՝ Երասխ։ ֆսկ զորդին Հյարա9 լոլո վա¬ 
նին և շատ ակեր՝ բո լար աղխիւ կը զրկէ մօտաւոր դաշտ մը9 բարի 
և արգաւ անդ 9 ուր ոչ սակաւ դետեր կը բալեն 9 Ար ադան կոչ~ 
սլան լերան ետին հիւսիսալին կողմը։ Ասի թէ ալն գաւառը Նա֊ 
ր ալի անուամբ կոչեցաւ Հյիրակ>։ խորենացին ի հաստատութիւն 
Նար ալի շատակերութեան և Նիրակալ բեղմնաւորութ եան՝ կը լիշէ 
դեղջկական աո. ակ մը• «Թէ բո I արա լի որկորն է՝ մեր Նիրակալ 
ամբարբն չեն*։ «.Ալս Արմալիս 9 ասէ էշորեն ազին Լի Աալւ ֆրա սալ 
առնլով^է լետ կելոլ շատ տարիներ՝ ննալ իւր որդին Ամաս իա)>ւ 

11. Ամասիա Արմաւիր բնակելով լետ ամադ կը ննանի զԳեղամք 
ետ Գեղամալ զՓաո֊ոխ և զ$ոլակ։ Ցէւոոլ դետն ի վեր երթալով 
հա րա լա լին լերան մօտ՝ կը շինէ հոն ի խորշ մի լեռնոտին մ են ամեն 
նտխիւբ երկու տուն• մին դէպ արևելբ, լերան ստորոտէն բղխող 
աղբերականդ մօտ9 իսկ միւսը նոլն տան արևմտեան կողմը9 հետի 
գացոզ մարդու մը ոտիւբ իբր կէս օրուան ՚ճամբալ հեռադոլն։ Նր– 
կու որդւոց իւրոց9 արւոլն Փառոխի և կալտառին 8ոլակալ կու տալ 
մառան գութ իւն ալս տուները9 1որս բնակելով սոբա՝ լանուն իւ֊ 
րեանց կոչեցին ալն տեղերը — Փառախոտ և 8ոչակերտ։ Ամասիա լի*֊ր 
անուն Աբասիս կոչելով լեո֊ը դարձաւ լԱրմաւիր ուր և մեուաւ։ 

12. Գեղամ լետ ամադ զՀարմալ զոր ննան էր լԱրմաւիր 9 թող֊ 
լով անդ՝ գնաց *էէս1 ի միւս լեառն9 որ հիւսիսալին արևելեան կողմն 
էր նովակի մը եզրը։ Հարմալ նովակին եզրը կը զարդարէ շինիւբ և 
բնակչօբ9 լեո֊ը կ՚անուանէ լիւր անուն և շէնն ու նովակը՝ Գե¬ 
դա բունի։ Հոն ննալ Գեղամ իւր որդին 0իսակ9 սէդ9 անձնեար 
բարեգեղ9 կորովաբան և գեղեցկագեղ։ Շընչից իլրոց մեն մաս մը 
և շատ նառաներ տալով Գեղամ Նիսակալ՝ հատանէ նմա մառան• 
դութեան սահման նովակէն դէպ արևելբ մինչև դաշտ մը։ Նրասխ 
գետ անձաւները կտրելով նեղ տեզերէ կանցնի9 և ահագին գդըչ* 
մամբ կիջնէ ալս դաշտը։ Հոն բնակելով 0իսակ՝ շինութեամբբ կը 
զարդարէ երկիրը9 զոր լի*֊ր անուն կը կոչէ 1)իւնիբ։ Պարսբ 9 ասէ 
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\էորևնաւվնք աւևլքււ որոշ կանուանեն–—0 իսականփ Նոկ %եզամ վեր «- 
Փշե ալ դաշտին մ էջ աո. ստորոտով նոլն լերան լամ ուր ձորակի ձե* 
ււակերտ շինելով կը կոչե //»*-/■ անուն Գեղամի, որ լեա"| ք թո– 
րւանկ նորա Գառն կա լ կոչեցաւ Գարւնի։ *հեղամ մեո ալ9 պաաուիրե• 
լով որգւոյ իւրում Լարմայի բնակել լԱրմաւիր։ Այււ Լարմալի որ¬ 
դին էր Արամն։ 

ֆազում ինչ զկնի այսորիկ պատմի ի մատևնին» այլ մեր որ ինչ պի¬ 
տո յն մերոյ հաւարմանս է շարեսցուբ* Զկնի այսորիկ դաոնալ ասէ (Մար 
յ*րաս) Հայկայ ի նոյն տեղի բնակութեան, և Աադմեայ թոռին իւրում բա¬ 
զում ինչ յանկածէ պատերազմին պարդևեացք և յիւրոց ընդոծնաց արս ան– 
ուանիս։ Հրամայէ զնոյն տեղի բնակութեան ունել նմա զառաՀնոյ իւրոյ 
տաննյ և իէղըն երթեալ դադարէ յանուանեալ տեղին Հարր* Սա կեցեալ ամս– 
ծնաւ զԱրմեն ակ ի ֆարելոնի, որպէս վերա գոյն ասա ցար* ֆետ որոյ կեցեալ 
և այլ ևս ամս ոչ սակաւս մեռան ի, յանձն առնելով ղբովանդակ ազնն Աքէ– 
մենակայ որդւոյ իւրոյ։ իսկ նորա թոզեալ զերկուս յեղբարցա իւրոցք գ1°ոու և 
զՄանաւաղ ամենայն աղխիւն իւրեանց ի կոչերևալն Հարր, և ղորդի Մ«*»ք»ա– 
ւազայ ղֆադ. յորոց Աանաւազ մառանդ է զՀ*սբք1 իսկ որդի նորա ք*ազ% յա– 
րևմտից հիւսիսոյ զեզր ծովուն ազւոյք և զդաւառն և զծովն անուանէ իւրով 
անուամբն < • « • Եսկ |°ոււ1ւ ի կոզմանս հիւսիսոյ (ծովուն) բազման այ ք կարդէ 
զշէնս իւր* ♦ # ♦ իսկ Ար մենակայ առեալ զա մեն այն բազմութիւնն խաղայ յա– 
րևելս հիւսիսոյք և երթեալ իջանէ ի խորին դաշտավայրի մի ի բարձրադադա– 
թանց պարսպեալ լերան էյ, դետս կարկաջա սահս յարևմտից ընդ մէջ անցանե¬ 
լով և զդաշտն ար Լելից իմն գոգցես իբր որս այս և ար ձիդ յարեդակն կոյՈ 
զերկայնութիւն պարզեալ, և ստորոտովր լերանցն բազում ականակիտ բը*ր 
խեալ աղբիւրր) որ գետոց հաւպրումն եդնաք հեզաբար առ սահ ման գր նսցաք 
ծնիւր լերամրր և եղերգը դաշտինք պա տան իր ոմա1\ր իբր երիտասարդուհեգր 
ճեմի ցին է Այյ հարաւայինն արեգակնաճեմ լեառնյ սպիտակափառ ու նելով 
գագաթն յ ուղղորդ ի յերկրէ բուսեալյ երերօրէիւ րաջադօտւոյ առնն շրջա¬ 
պատն ալ ճանապարհաւք և առ փ^րը փ^ԸԸ է շեշտումն անկեալյ ծեր ոմն 
արդարև լեառն ի մէջ երիտասարդացեալ լերանց։ Աայսմ խորութեան ւյ»չ– 
տի բնակեալ Արմենակայճ շինէ զմասն ինչ ի հիւսիսոյ կսզմանէ դաշտին և 
զոտն լևրինն ի նոյն կոզմանէք և զչեառն անուանէ յան կա գոյն յիւ ր անուն 
Արադածք և զկալուածսնճ ()տն Աքէագածսէ-է 

Այս Արմևնակ կեցևալ ամս% ծնաւ պԱրմայիսէ և յևտոյ կեցեալ ամս 
շատ% մեռաւ» 1*սկ որդէ նորա Արմայիս շինէ իւր տուն բնակութեան ի վե¬ 
րա յ ոստոյ միոյ առ եզերբ դետոյնք և անուանէ գնա յիւր անուն Արմաւիրք 
և զանուն դետոյն յանուն թոռին իւրոյ Արաստայ* Երասխ։ Եէ֊ ղորդին 
զՀյարայք զյոլովածին և զշատակել*1 առպրէ ամենայն աղխիւ իւրով ի դաշտ 
մի մօտաւոլ»յ արդաւանդ և բարիք յորում գնան ջուրր ոչ սակաւը ի թիկունս 
հիւսիսոյ լերիննք որ անուանեցաւ \1*$աղած ^ յորոյ անուն և զդաւառն ասեն 
անուանևլ Հյիրակ* Վասքր ո^ւոյ արդարանալ թուի առասպելին յ որ ասի ի մէջ 
դեդջկաց* քծէ բո Հյ արայի որկորն էՀ ասենք մեր Հյիրակայ ամբարրն չեն* 
Այս Արմայիս կեցեալ ամս՝ ծնանի ղորդի իւր զԱմասիայ ի վեր այ որոյ կև– 
ցեալ այլ ևս ամս% մեռաւ* 
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Ամասիա բնակեալ յՀԼրմաւիր յետ ամաց ծնանի գԳեդամ, և յետ %ե– 
ղամայ ղֆառսխ տրի և դՅոլակ, և յետ ծնանելոյ զսոսա* անց անէ ղգետովն 
մերձ ի լևաոնն հարաւոյ, և շինէ անդ աո. խորշխք լեռնոտինն մեծապէս ծա¬ 
խքււք երկուս տունս, ղմին յարևելս կոյս, մօտ յակունս աղբեր էյն որ աո. ստո¬ 
րոտով լերինն ե չանեն, իսկ ղմիւսն* յարևմուտս կոյս նորին տանն, բացա- 
գոյն իրր մևծօր հասարակօրոյ միոյ հետևակագնացի առնն ճանապարհի։ Եւ 
ետ դնոսա ի ժառանգութիւն երկուց որդւոց իւրոց, արւոյն ֆառոխի և կայ¬ 
տառին Յորսկայ, յորս բնակեալ յիւրեանց անուն ղտեդիսն կո չևցին, է Փա– 
ռոխայ* ֆառախոտ, և ի Ցոլակ այ՝ 8ո չակերտ։ է^այց զլեառնն \Լմասիա ան– 
ուանէ իւր անուամբ Մասիս, և ինքն դարձեալ յԱրմաւիր* եկաց ամս սա- 
կաւս և մեռաւ։ 

Նսկ Ղ*եղամ յետ ամաց անցանելոյ ծնաւ ղԼարմայ յԱրմաւիր, և թո– 
ղեալ ղԼարմայ յԱրմաւիր հանդերձ որովք բնակէրն* ինքն գնաց ղմիւս լե– 
րամբն արևելեան հիւսիսոյ յեղչ» ծովակի միոյ։ Շինէ գեղը ծովակին և թո¬ 
ղա.. անդ բնակիչս• և յիւր անուն և սա ղլեառնն անուանէ Գեղ, և ղչէնսն* 
^եղպքունի, որով կոշի և ծովն։ Ասա ծնաւ ղորդի իւր ղՑիսակ, Ղայը սէգ 
և անձնեայ յ բարեգեղ, կորովաբան և գեղեցկագեղն։ Ս</ա ղմեծ մասն յընշից 
իւրոց տուեալ, և ծառայս անձինս բաղումս* սահմանս հատ անէ ն մա ժառան– 
գութեան ի ծովէն ընդ արևևլս մինչև ցդաշտ մի, որ գետն երասխ հատևալ 
գքարանձաւս լերանց* անցանէ ընդ խոխոմաձիգս և նեղսք ահագին դընդընչ– 
մամբ ի ջան է ի դաշտն։ Ասա բնակեալ Ս ի սակ* լնու շինութեամբ . ղսահմանս 
րնակութեան իւրոյ, և պաշխարհն կոչէ իւրով անուամբ Աիւնիք, այլ Պարսք 
յս տա կա գոյն իսկ Ցիսական կոչեն։ 

$այց ինքն Գեղամ դառնայ անդրէն ի դաշտ անդր ։ և առ ոտամբ նո¬ 
րին լերինն ի ձորակի մի ամրոջ շինէ ձեռակերտ մի և կոչէ ղանուն նորա 
%եգամիք որ յետոյ ի %առնկայ թոռանէ նորա անուանևցաւ Պ՝առնի։ Ա^ս 
Դեղամ, որպէս ասացաքՀ յետ ամաց կենաց իւրոց ծնաւ ղԼարմայ, յետ որոյ 
և այլ ևս, և մեռաւ։ է)ւ հրամայևաց որդւոյ իւրում Լարմայ բնակել յԱրմա– 
ւիր։ Իսկ Լարմայ կեցեալ ամս* ծնաւ ղԱրամ*։ 

13. Ւ*որենացին լետ նկարագրելս յ ալսպէս զգա դթ ականս։լ– 
թիւնսն 1ւ զշինութիւնս Լալկալ և լաջորգաց նորա մինչև Արամ% 
Արամալ գործերը կսկսի պատմել։ Արամ, ասէ Ւ1որենացին, վասն 
զի աշխատասէր և հալրենասէր էր, ինչսլէս կը ցուցնէ Նոյն պատ– 
մագիրը | Մար է%բաս^% լալ. կը համարեր հալրենեաց համար մեռնիր 
Հան թողուլ օտարաՆնաց կոխել իւր երկրին սահմանները և իւր 
համազգևաց վրայ տիրել։ 

Ալս Արա մ, ասէ- (Մար Իթ աււ)է րիչ տարի լառաջ բան զտի– 
ըելն Նինոսի Ասորեստանեալց և ՆինուԷի՝ շրջակալ ազգեր էն նեղ– 
ուելով ժողվեց ընտանի մարգոց բազմութիւն մը, որ աղեղ և նիզակ 
գործածել Հաջ գիտէին, թուով իբրև լիսուն հազար, ՀՈԷՈԸԷ նո– 
րատֆ և ուժեղ։ Արամ ալս զօր Հով կեր թալ Հալոց սահմանին վրալ 
մար երիտաոարգաց գէմ, սրոց տռաջնորգ էր մար ոմն Ղէիւբաբ 
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անուն հպարտ և պատերազմասեր» որպես ասե նոլն պատմագիր 
Նրաս)։ Ղէիւբար ոտնակոխ առնելով Հա լաստանի սահմանները 

ծառալեըուը երկու տարի։ հ վեր ալ սորա լարձակելսվ Արա մ Հան¬ 
կարծ լաո֊աջ բան զծագել արեգական* զարկաւ բոլոր բազմու– 

թիւնըյ և զնիլբար բռնելով բերալ Արմաւիր, և հոն պարսպին 
աշտարակին Նալրը ՚ճակատեն երկաթի ցցով պատին գամ ել հրամայ¬ 
եց ի տեսիլ անցորգաց և հոն եկող մարգոց ք և զերկիր նորա մին¬ 
չև քԼարասպ կոչոլաՆ լեռը նուա՝ճեց մինչև ի թագաւորելն Ղւինոսի 
Ասորեստանի և *Նինուեի* 

Նսկ *Նինոս որ թագալորեց ի Նինուե։ գիտելով լա լանդո ւթե– 
նե> թե նախնին իւր ք՝ել սպանուաՆ եր ի Հաւկաք ուներ ոխ ի մա ի 
և տարիներով կսպասեր պատեհոլթիւն գտներ Հալկալ բոլոր սև– 
րունդը ջնջել։ Ւալց վախնալով (լԱրամալ), թե թերևս վնաս հասնի 
իւր թագալորութեան՝ ծածկեց զչարութիւն ի*֊ր> ե. հրամայեց 
Արամալ անկասկած վարել զիշխանութիւն իւ֊ր* նաև ետ նմա հա¬ 
մարձակս ւթիւն մարգարտե վարսակալ կապել և երկրորդ նորա 
կոչուիլ»։ 

Սա (Արա մ) այր աշխատասէր և հայր են աս էր ևղե ալք որպէս ցուցանէ 
նոյն պատմագիր՝ լաւ. համարէր զմեո֊անելն ի վեր այ հայրենեացնյ բան թէ 
տեսանել ղորդիս օտարածնաը կոխելով ղսահմանս հայրենիս, և հարազատից 
արեան նորա տիրել արանը օտարածնաը* 

Այս Արամ սակաւուբ ամգք յաո֊աջ բան զտիրելն *Նինոսի Ասորես- 
տանեայց և *Նինուէի, նեղեալ յազդացն որ շուրջ գիւրևաւ՝ և մողովէ զկազ– 
մու-թիւն ընտանի արանը բա^աը և աղեզնաւորաը 1 և որ ի տէգ նիզակի կա- 
մակարոգբ^ նորատիբ և հարուստը յոյմ և յաջոզաձեռնութիւն իսկ ե երեսա– 
ԼՈՐՔ> "ք Ւ սիրտ ե ի պատրաստութիւնյ իբր թէ բիւրս հինգ։ Պատահէ 
Մեդաըւոըն երիտասարդաը1 որոը աո-աՀնորդէր Ղքիւբար ոմն ասաըեալ մա– 
դէս) այր հպարտ և պատերազմասէրյ որպէս ըոլըանէ նոյն ինքն պատմա¬ 
գիրն, յեգերս սահմանաըն Հայոց* Սրոց միանգամ բուշանաբար հինիս սմբա¬ 
կակոխ արարեալ ղսահմանս Հայոց՝ ծառայեցոյց ամս երկուս։ Սրում յան– 
կարծօրէն ի վեր այ հաս ե ալ Արամ յաո֊աջ բան զեագել արեգականն1 սատա– 
կեաը գբազմութիւն ամբոխիցն, և զնոյն ինքն զՆիւբար կոշեըեալ մադէս 
ձերբակալ արարեալ ածէ յԱրմաւիր, և անդ ուրեմն ի ծայրս աշտարակի 
պարսպին ըիը վարեալ երկաթի ընդ ճակատն յորմն վարսել հրամայէյ ի տե¬ 
սիլ անցաւորաը և ամենայն եկելոց անդր• և զաշխարհն նորա մինչև ըլեաոն 
անուանեալ Տէարասպ ի ծառյսյութիւն հարկի կալալ մինչև ըթագաւորութիւնն 
Ղրինոսի ի վեր այ Ասորեստանի և *Նինուէի* 

1*սկ Նինոս թագաւորեալ ի *Նինուէյ յիշատակ բինու զնախնւոյն իւ– 
րոյ գֆելայ ունէր ի մտի, ի զրուցաց ուս ե ալ* և զայս խորհէր հատուցանել 
յամս ձիգս, նկատել որսալ զյաջողութիւն աւուրը, բառնալ ջնջել զա մեն այն 
ճետ սևրմանեալ յարանը քաջին Հայկայ* Այլ ևրկիւզ կասկածանաը խարդա¬ 
լան ակ լինելսյ իւրոյ թագաւորութեանն զայսպիսիս համարևալ իրագործու– 
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թֆւն* ծաձկէ պչարութիւնն, և հրաւ/այէ նմա (Արամայ) զայն իշիւսւնութէւն 
անկաակաէաբար ունել, և համարձակութիւն տայ նմա վարսակալ ածել մար- 

գարաէ և երկրորդ նորա կոչել» է 

14. ^*ոբեն աղին յետ պատմելոլ զպատերազմն Մրամայ Հայաս¬ 

տանի արևելեան կողմը Մարաղ դեմ* ասե* «.ՀամարւօտԷւ. պատ¬ 
մենք նաև. Մրամ այ կո֊Է ւներն Մսորեսաանի դեմ և Հայաստանի 
արևմտեան կողմը, ինչպես որ նոյն (Մալւ Նբտսայ՝) դիրքին մէջ կը 
պատմուի։ Եւ կը շարունակի այսպես* 

Մրամ յետ ի գլուխ հանելսյ զկո.իւն ընդդեմ արևելեայղ* նոյն 
գօրոլթեամր կը քալե Մսորեսաանի (թերևս կամի ասել Ասորւող) 
կազմը• Հոն կը դան Է– ապականիչ ոմն երկրին իւրոյ չորս ք|ււք հե¬ 
տևակ զօրաք և հինգ հազար հեծելովք, հսկաներու ղեղէն թար¬ 
շամ անունք որ խիստ հարկերով կը նեղեր և անապատ դարձու– 
ղած եր շրջակայ տեղերը։ Ըք«ք. նմա պատերազմելով Մրամ՝ սպան 
դրա գույքս ի զօր աղ նորտ, և զմասն մի ի նողանե արար հալածական 
անդր քան զլերինս որգուաղ, մինչև ի դաշտն Մսորեսաանի։ Ե«ւ^ 
Թարշամ Մրամ այ զինակիրներուն պատահելով սպանալ։ Մրամ Ասո– 
րեոտանի դաշտին մեծ մասն արար հարկատու երկայն ժամանակ։ 

Պատմենք ար*Է ինչ որ դործեղ Մրամ յարևմուտս ընդդեմ 
Տիտանեանղ։ Մրամ յաոյսջին զօրս իւր յաւեԱով չորս րիլր հե¬ 
տևակ և երկու հազար հեծեալ եկաւ ա պա դո վկա ղ լող կ ողմը9 
ի տեղին որ այժմ ^ եսարիա կոչխ Եւ որովհետև արևելեան և 
հարաւային սահմանները նուա՚ճելով յանձնած եր երկուղ ղեղիղ, 
այսինքն արևելեան ը \էիսակեանղ, և Մսորեսաանի կողմը ^ա^.– 
մեայ տան* այն կոզմերուն համար երկի։.զ չուներ9 ուստի և եր¬ 
կայն ժամանակ մնալով յարևմուտս* կը պատահի Տիտանեաններեն 
Պայապիս անուն ումեմն (որդւոյ\ ՝$աղեայ, օր րռնած եր երկիրն 
ի մեջ երկուղ մեծ ծովուղ, Պոնտոսի և 0վկիանու ծովուն և 
Միջերկրականին $ այն ե զ^ոքրն Մսիա^։ (Լնդ սմա կը կււուի \Լրամ, 
և Պայապիս յաղթուելով կը փախչի Մսիական ծովուն կղղիներեն 
մին։ Եսկ Մրամ իւր ազդեն Մշակ անուն զոմն թողլով անդ տասն 
հա զար ալ ինքն դաոնա յ ի Հայս։ Ւայղ կը հրամայե այն երկրին 
յւնակչաղ ուսանել հայերեն, այս պատ՚ճարւալ այն երկիրը կը կոչ~ 
ոլի Պրոտին Մրմենիան, որ կը նշանակե Մո.աջին Հայք։ Մշակ հոն 
փ"րր պարսպապատ քաղաք շինելովէի*֊ր անուն կը կոչե Մշակ, 
զոր տեղաղիք չկտրելով հնչել ուղիղ Մաժաք կանոլանեին։ Մրամ 
այն տեղերեն մինչև իւր սահմանը րնակչօք կը լեու շատ անբնակ 
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երկիրներ, որ Երկրորդ, Երրորդ, նաև Ջորրորդ Հայր անու֊անե– 
ցանւ ԱլնպԷս անուանի եղալ. ալս \Լրամ* որ ուրիշ ազգեր ղերկիր մեր 
լանուն նորա (Արմենիա կամ Արմն ի բ) կոչեցին է 

Արամ տարիներ ապրելով Ննաւ զԱրալ, և լետոլ ևս շատ տա¬ 
րիներ ապրելով մեո.աւ 

Կարդեսցուբ դոյզն յիշատակգբ բանից և որ ինչ զկնի այսորիկ սա¬ 
րա (Արամայ) դործբ բաջութեան պատ մին յարևմուաս ի նոյն մատ են ի, 
և որ ընդ Ասորեստանեայս կո֊իւն է *Նոյն այս Աքտաւք յեա վձարելոյ Հա¬ 
կա աո յն որ րնդ արևելեայս% խաղայ նոյն զօրութեամբ զկողմամրբ Ասորես– 
տանի* գա անէ և անդ զոմն ապականիչ երկրին իւր ոյ% չորիւբ 
վառելովբ հետևակզբ և հինդ հազար հեծելազօրու, թարշամ անուն, յազդէ 
սկայիցն« որոյ սաստկադոյն նևզևալ հարկաց խստութեամբճ անապատ զբո¬ 
վանդակ լրջակայն իւր առն էր, Ս«/օ» ճակատս ւ պատերազմի ի գիմի հարեալ 
ԱքւաւՐ հալածական ընդ մէջ Կորդուաց ի դաշտն Ասորեսաանի արկանէ, 
զբազումս ի նոցանէ սատակելով• իսկ թարշամ առաջի ղինակրացն նորա 
պաաահեալ մեռան ի* • • • Տհմեծ մասն դաշաացն Ասորեստանի կալաւ ի ծա– 
ռայութեան հարկի Արամ բազում ժամանակս« որ ինչ յարևմուաս կոյս 
րնդ Տիտանեանցն է սորա գործ բաջութեան% ասել կայ մեզ առաջի է Ասա 
յարևմուաս շարժեալ, ի վերայ առա^նոյն |ո|ք|>(Հ բիլ.րու հետևակ զօրու և 
երկ ու. հազար հեծելովբ՝ հասանէ ի կոզմանս Աապադովկացւոց, ի աեզի մի 
որ այժմ ասի Կևսարիաւ Էլ բան զի, զարևելեայն և զհարաւայինն նուաճեալ, 
ի ձեռն յանձնևալ էր ևրկուց ցեղիցս այսոցիկ, Աիսակեանցն% զարևելս, և 
որբ ի Եադմեայ տան էն% զԱսորեսաանին1 ոչինչ այնուհետև կասկած չփոթից 
ուստեբ ունէր, Վ^ասնորոյ յերկարեալ ժամանակս չինել յարևմուաս% պատա– 
հէ նմա Պայապիս *թաղեայ տիտանեանճ պատևրազմաւ, որ բոնացեալ ունէր 
զմիջոց երկու֊ց ծովուց մեծամեծաց, զՊոնդուն և զթվկիանսւ* թրում ի դիմի 
հարեալ վանէ, փախստական արկանելով ի կղզի ինչ ասիական ծսվունւ Եւ 
ինբն թողեալ զոմն \քշակ անուն յազդէ իւրմէ, և բիւր մի ի զօրաց իւրոց 
ի վերայ աշխարհին% և ինբն գառնայ ի Հայս է թայց հրաման տայ բնակչաց 
աշխարհին ուսանել ղխօսս և զլեզուս հայկական• վասն որոյ մինչև ցայս որ 
ժամանակի անուանեն զկղիմայն պայն Պռոտին Արմենիանյ որ թարգմանի 
Առաջին Հայբւ Եւ. ղդաստակերտն զոր շինեաց յանուն իւր Ս*չա^ կողմնա¬ 
պետն Արամայ, փոբրագունիւբ պարսպեալ որմովբ% անուանէին Հինքէ աշ¬ 
խարհին Մաժաբ) որպէս ոչ կտրելով ուղղախօսել.., Ըււա նմին օրինակի ի 
տեղեացն այնոցիկ մինչև ցրուն իւր սահմանսն% զբաղում անբնակ երկիր 
ելից բնակչօբ, որբ Երկրորդ և Երրորդ անուանեցան Հայբ, այլև Ջորրորգւ 
Այսպէս հզօր և անուանի եղեալ% յանուն սորա մինչև ցայսօր, որպէս ամե– 
նեցուն յայտնի է, որ չուլՎ զմեօբ ազգբ զաշխարհս մեր անուանեն% թաղում 
և այլ դործբ բաջութեան ի նմանէ դտանին կատարեալ, այլ ւէեզ բաւական 
լիցի ասացեալսէ • • « • 

Արամ յեա ամի կենաց իւրոց ծնաւ զԱրայն♦ զկնի որսց և այլս բա¬ 
զումս կեցեալ ամացճ մեռաւ* 

15. Արայի դալով ^որենացին կը պատմէ զայս օրինակ» «Ա|ք»յ 
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աակաէլ ամօք լառաջ քան զվախճ անելն Նինոսի խնամակալեց իւր 
հալրենեաց, ընդունելով *Նինոսէ միևնոլն շնորհքը զոր ըեդունաՆ 
էր հալր նորա 1էրամ։ Ւալց վաւաշոտն Հյամիրտմ շատ տարիների 
հետե լուեալ զգեղեցկոլթենե Արաւի՝ կը ցանկար հասնել իւր փա- 
փտքին, բայց լալտնի ինչ առնել ոչ համարձակեր* Նսկ լետ վախ- 
ճանելոլ Նինոսի կամ փախչելոլ նորա ի Կրետե* համարձակ պաա– 
ո լելով զախա իւր՝ ըեՆաներով առաքէ հրեշտակ առ. Ար այն գեղե¬ 
ցիկդ բազում աղա չան օք և պարգևներու խոստմամբ գաԼ ի *Նէն– 
ուէէ և կամ ամուսնանալով ընդ էյամիրամալ՝ թագաւորել բոլոր 
Խորես տանի , և. կամ կատարելով զկամս Հյամիրամալ մեե պարգե- 
ւով 1ւ խազաղութեամբ դառնալ ի տեղի իւր ։ 

8 էրա առաքելոլ ստեպ պատգամալորս , Նտմիրամ տեսնելով, 
թե Արայ ոչ հաւանի% սաստիկ բարկանալով 1լառնոլ ղօր բազում 
և կոլ գալ ի Լալս ի վեր ալ ՍԼբալի, բաէ9 ՈՀ ալն չափ սպաննելոլ, 
որ չափ ողջ րոնել տալու մտօք զԱրալ, առ. ի տալ կատարել նմա 
գցանկութիւն իւր, քանզի առ. սաստիկ ցանկական մոլեգնութեանն, 
էքք կը էոեր զանուն Արալի* շամշութեամբ կը վառեր * որպես թե 
պնսլն ինքն զԱրալ կը տեսներ* Նամիրամ եկալ լանուն Ար ալի 
րարատ կոչուաՆ դաշտը* Երր ՛ճակատ պիտի մ ղուեր՝ պատոլիրեց 
զորապետներոլն ամենալնիլ ջանալ ողջ բռնել զԱրալ* բա19 ի կը™–՜ 
ոլին պարտեցան զօրք Արալի, և Արալ սպանալ եամիրամալ պա¬ 
տանին երեն։ Շետ լաղթութեանն տիկինը դիակապուտներ կը ղրկե 
ի տեղի ճա կա տոլն է դիականց մեջ խ^գր^Լ ըղձալին և. զտար– 
փաեուն։ Արալ քաջամարտկաց մեջ կը գտնոլի մեռեալ և Նամի– 
րամալ ապարանից վերնատունը կը դրուի։ 

Երր. Հալք նորեն պատերազմի դրդռեցան Հյամիրամալ դեմ 
առ ի պահանջել զվրեժ մա հո լան Արալի* Հյամիրամ ասե ցնոսա* 
Հրամտլեցի աստուաեոց իմոց լիզուլ զվերո Արալի և կենդանացնել։ 
Արդարև. Հյամիրամ կը լուսար կենդանացնել զԱրալ իւր վհկական 
արուեստին դիւթութիւններով, քանզի եր ցնորեալ տռփական 
ցանկոլթեամբ։ Ւալց երբ նեխեցաւ դիակը հրամալեց ընկենուլ 
զզիե ի աիիհ մեՆ և ՆաՆկել, և իւր հոմանիներթե զմին եաեուկ 
զարդարևլով ալս պես համբալ հանեց* Աստուաեները լիզելով .^Ա– 
րալ կենդանացուցին և լցին մեր փափաքը, ուստի ալսուհետև ևս 
առա լել պաշտոլելոլ և փառաւորուելոլ արժանի են ի մենջ, իբ¬ 
րև հեշտացուցիչք և կամակատարք։ Եւ նոր պատկեր կանգնելով 
րոնուն դիւաց* կը պատուե մեեապէս զոհիւք, որպես թե առի 
ցոլցանել տմենեցուն թե ալն աստոլնոլե զօրութիւնն եր որ կեն– 
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գանացոլց զԱրալ։ Ա|1# համբալը տարածելով բոլոր Հայոց եբկբին 
մ էջ դադրեցոլց խրւովութէլնը։ 

Աբալ լետ կելոլ ամս բազումս ՆնաՆ էր զ^Հարգոս։ 
Աք»այ սակաւ ամգը յարւա^ բան գվախՀանելն Ղւինոսի խնամակա¬ 

լն աց էւբոց հայրենեացէ նոյնպէսում շնորհի արժանաւորեալ է *Նինոսէ որ– 
պ էս և հայր իւր Արամ* \*այց վաւաշն այն և բորբորիտն Շ ամիրա մ ի բա¬ 
զում ամաց լո ւեալ զդեղեցկութենէ նորա% ցանկայր հաս անել» այլ ոչ 
ինչ յայանապէո ղայսպիսիս իշխէր գործել։ յետ վախճանելոյն կամ 
փախստական լինևլոյ Ղքինոսի ի Արետէ, համարձակ պատուելով Հքամիրամայ 
զախտն՝ արւպըէ հրեշտակս աո. IXրայն գեղեցիկ՝ ընծայիւը և պատարագօը, 
բազում աղա չան օը և խոսամամր պարգևաց, գա լ աո. նա ի Նինուէք կմ» մ 
աոնու֊լ կնութեան և թագաւորել ի վերայ ամենայնի որոց տիրէր և *Նխ»ոսյ 
և կամ կատարել գկամս ցանկութեան նորա և դաոնալ մեծաւ պարգևպը և 
խաղագսւթեամր ի տեղի իւր» 

Ել բազում անգամ երթևեկութիւն հրեչտակագնացութեանն լէնելոյ և 
ոչ հաւանել Արային, ի սաստիկ ցասման լեալ Հյամիրամայ՝ ի վախճանի 
պատգամավոր ութ եանն աոնու գրազմութիւն զօրաց իւրոց և փութ այ եր֊ 
թալ հասանել յ երկիրն Հալոց ի վերայ Արայի։ I^այց որ չափ դիմաց էր նշա¬ 
նակել ոչ այնչափ ինչ ի սպան անել զնա և ի հալածել փութայր ք բան թէ ի 
նուաճել կամ պբոամբ ածել յ դի լցցէ գկամս ցանկութեան իւրոյ* *լի աո 
ի յոյմ ցանկական մոլեգնութեան^ ի բանսն որ գնմանէ՝ որպէս ի աեսու– 
թիւն շամշութեամր վարւեալ էր» Գայ հասանէ տագնապաւ ի դաչան Արայի9 
որ և յանուն նորա անուանեալ Այրարատ։ Ե«– ի լինել ճակատուն պատուէր 
տայր գօրապետաց իւրոց յ թէ դէպ ւէնիցի% հնարել ապրեցուցանել գԱրայն« 
Նսկ ի լինել մարտին՝ հարկանի զօրն Արայի 1 մեոանի Ար այ ի պատերազմին 
ի մանկանցն Հյամիրամայ։ Դիակապուտս աոյպըէ տիկինն յեա յապթութեանն 
ի տեգի ճակատուն՝ խնդրել ի մէջ դիականցն անկելոց պրղձալին իւր և 
ղտ արփ ածուն։ Դ տան են գԱրայն ի մէջ ըաջամարտկացնք և հրամայէ գնել 
գնա ի վերնատանն ապարանին։ 

Եսկ ի գրգոել մի լա անգամ ղօրացն Հայոց ի մարտ պատերազմի ընդ 
տիկնոջն Հյամիրամայ յ բինա խնդիր լինել մահուանն Արայի՝ ասէ• Հրամայեցի 
աստուածոցն իմոց ւիգոլլ Ղ^Սս նորա9 1ւ կենդանասցի* Միանդամայն և 
ակն ունէր դիւթութեամբ վհկութեան իրոյ կենդանացուցանել ցբ– 
նորեալ ի տոփ ական ցանկութենէն» էբբն նեխեցաւ դի նորա՝ հրամայ– 
եաց ընկենուլ ի վիհ մեծ և ծածկել« զմի ոմն ի հոմանեաց իւրոց ղարրլա– 
րեալ ունելով ի ծածուկի համբաւէ գնման է այսպէս. Հիղեալ աստուածոցն 
գԱրայ և կենդանացուցեալ՝ Աքին զփափագ մեր և ղհեշտութիւնյ վասն Ո– 

րոյ էԱոաւել յայսմ հետէ պաշտելիը են ի մէնջ և փաոաւորեալը, էթքն հեշ– 
տացուցիչք և կամակատարը* Կանդնէ և նոր իմն պատկեր յանուն դիւաց9 
և մեծապէս զոհիւը պատուէյ ցուցանելով ամենևցուն՝ իրրե թէ այս զօբու– 
թիլն աստուածոցն կենդանացուցին գԱրայ* Ե«– այսպէս հա մրաւեալ գնման է 
ի վերայ երկրիս Հայոց և հաւանեցուցեալ ղամենեսեան՝ դադարեցուցանէ 
գխագմն* 

Սա (Ար–*յ) կեցեալ ամս՝ ծնաւ գ^արդոս» 
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16. 61րա ալսորիկ որենացին սկիզբն էր առն էր պատմեր թէր թնչ– 
պես Նամիրամ Արարատալ գաշտէն գալով դեպ ի հարաւ Վանայ 
կողմը կը հիանալ ընդ դեղեցկութիւն տեզլոլն , և կու տալ չին ել 
զՎյանք և. առ. եղերը Նովուն, բար ակտ ուր բլրոլ մը վրալ ամարա¬ 
նոցի համար վասն իւ֊ր՝ բերդ9 զոր 1ւ մանր կը նկարագրե I”որենա- 
ցին դլխոլն մեջ (տես եջ 17— 20), և ասե թե Նամիրամ միշտ 
ամառներն ալն բա գաբը կու դար9 քէրադաշտ անուն մար մը փո¬ 
խանորդ դնելով Ասորեստանի և \>ինուէի։ 8ետոլ Նամիրամալ վարբը 
և մահն լիշելսվ Մար Ւ բա սալ պաամութիւնն հալան ական ադոլն 
կը համարի9 ալսինբն թե Նամիրամ գժտելով ընդ ՀԼրադաշտիք առ. 
որ բոլորովին հալա տա ցան եք տէրութիւնը՝ պատերազմի կեԱէ9 1ւ 
լաղթո լելով կը փախչի Հա լաստան 9 ու կսպանուի լորդւոլ իլրմէ 
ի նինուասար որ կը թադաւորե Ասորեստանի։ Ե հաստատութիւն 
պատմութեան Մար Նրա սալ զՆամիրամալ՝ ^որենացին կը լիշե Հալ՜ 
ոցՀ հին առասպելները, լոքս ասե թե կը պատմուէր Նամիրամալ 
հետի փախուստն և մահ ի Հալս է Նամիբամ, ըստ առասպելին, Նա– 
րալիք խնգրե և ըմպե. սուսերաւորբ կու դան մօտ9 և լու– 
ռու թ*արդանբ) Նամիրամալ կը նետուին ի Նովն9 ուստի ա– 
ռակ եք ք թե Ռւլունբ Նամիրամալ ի Նով* ԱՀա իմաստ առասպե¬ 
լին՝ \Ըորենացւոլն բառերով. «Եւ. աշխարհիս մերոլ առասպելբ 
դբազմահմուտ ասորին արդարացուցանեն՝ աստ ուրեմն զմահն ա- 
սել Նամիրամալ և զհետևակ փախուստն, 1ւ զպասբումն և զիզձս 
ջրոլն և զար բումն ք ալլ և ի մ Ետ հաս անել սուսերտլորաց՝ և. զլու– 
ռութսն ի Նովք էւ բան ի նման է* Աւլունբ Նամիրամալ ի Նովօ։ 
ք^ուի թե Հալոց մ էջ հին Փսւշեան Անահտալք կամ Ասորես տա– 
նեալց IԼստղկան՝ Նամիրամալ վրալ կար գեղեցիկ վիպասանական երդ 
մը9 զորոլ9 բաձբե* իմաստը մի ալն կու տալ Ւ1որենացին։ &՝ուի թէ 
հալ առասպելը վերջապես զՆամիրամ 9 զօր էն *Նիոբալ դստեր չա¬ 
րա դո րՆին Տանտազոսի՝ կը պատմեր փոխեալ ի բար* ուստի կը լա– 
ւելու V* որենացին* *Ալլ թե ախորժիս առասպել և Նամիրամ 
բար առաջին բան զՆիոբէյ>։ 

17. Ւ1որենացին ոչ ասե լալտնապես, սակալն թուի ակնարկեր 
թե /ետ Աք ալի Հա լաստան եզաւ նահանգ կամ հարկատու իշխա– 
նութիլն Ասորեստանեալցք բանզի Ե* դլխոլն սկիզբը կսկսի լա– 
ռաջ տանել զպաստմութիւն իլր ալս պես• ձՆամիրամ արդեն ի կեն– 
գանութեան իւրում՝ գորգին Արա լի 9 որ ՆնաՆ էր ի սիրելի կնոջէ 
նորա Նուաըդար և Էր երկոտասանամեալ ի մա հո լան հօրն9 առ 
ոԷր Արտ լի կոչելով Ար ալ՝ կը դնէ վերակացու Հալոց, մտերմու– 
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թեամբ հա լա տալով նմա զերկիրն* 81րո ալսորիկ կը պատմէյ ասէք 
( անտարակոլս Մ ար Նբաս^ քա||ւ օրինակ* Արալեան Արալ կը մեռնի 
Նամիրամալ (Ձորադաշտի դէմ) պատերազմին մէջք թոՂԼոլ1 "քԳէ Ոէ–~ 
մեղ և հանճարեղ> \\նուշաւան անուն ք որ Օօս կը կոչուէրյ քանզի 
ըստ պաշտամանց (ալսինքն ըստ լալնժամու կրօնից Հալոց) ձօնեալ 
էր Արմալրի հալական սօսիներուն* որոց տերևներուն՝ օդէն հան¬ 
դարտ կամ սաստիկ շարժման նա լելով սովոր էին առնել դուշակու– 
թիւնս Հալք9 և ալս երկար ժամանակւ Այս Անոլշաւան բա լական 
ժամանակ արհամարհութիւն կրելով ի Մինուասալ՝ մնաց արքունի 
դուռը ր բտ19 բարեկամաց օդնութեամբ լաջողեցաւ իբրև հար~ 
կատու տիրել նախ մասին իրիք Հա լաս տան ի ք նւ ապա բո լորին* է 

Այլ անդէն իսկ ի կենդանութեան իւրում Շամիրամ ղծնեալն ի *Նուար– 
դայ սիրևլւսյ կնոՀէն Արայիյ որ էր ևրկոտասան ամաց մնացեալ ի մահ– 
ուանն Արայիդ վասն աո. աջին իւրոց խանդաղատանացն որ աո. Ար այն դեղե– 
ցիկ՝ կսչէ զանուն նորա Ար այք և կարդէ զնա ի վերակացութիւն աշխար¬ 
հիսյ մտերմութեամբ հաւատացևալ ի նա • • • « 8այյ| յաբէ (Մայր 
զկարդ բանիցս զկնի այսորիկ օրինակ ղայս• Արայեանն Ար այ մեո֊անի ընդ 
Շամիրամայ ի պատերազմի, թո,Աով արու զաւակ ամեն ահա ր ուս ա և շատա¬ 
հանճար յիր և ի բան զԱնուշաւանն) որ Սօս անուանիւր, քանզի ձօնեալ էր 
ըստ պաշտամանց ի սօսիսն Արամանեկայ որ յԱրմաւիրն) զորոց սազարթուցն 
սօսաւիւն ըստ հանդարտ և կամ սաստիկ Հնչելոյ օդոյն ևեթ ուստ շարժումնւ% 
սովորեցան ի հմայս աշխարհիս Հայկազանցք և այս բազում ժամանակս է Աքս 
Անուշաւան բաւական ժամանակս արհամարհութիւն կրեալ ի ՀՀամեսեայ (նի– 
նուաս)յ տուայտի ի դրան արքունի• իսկ օդնեալ ի բարեկամաց% չա4|ւ զմա– 
սըն ինչ աշխարհիս հարկահանութեամբ խնամելյ զկնի ապա և զբոլորս* 

18. Իորենացին դլխոլն մէջ լետ Աէւուշաւանալ մինչև Աաւ– 
րեստանի թադաւորութեան կորեանումը կը դնէ քսան և վեց ան¬ 
ձանց անունները, իբր վերակացուաց կամ հարկատու իշխանաց ընդ 
իշխանու թեամբ Ա սորեստանեալց։ Այււ անուններն են* 

Պար էտ Առն ակ ՀՀարմալր 
Ար բակ Նաւարշ Պերճ 
քէաւան նորալր Արբուն 
Փառնաս Վ^ստասկար վազուկ 
\3ուր Գոռակ Հպ 
Հաւանակ Հրանտ Շուսակ 
Վյաշտակ (Լնձաք Կալպակ 
Հայկակ %ղակ 13կալորդի։ 
Ամպակ Հօըոյ 
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19. ^ա/9 1աո֊աջ քան զալս խորենացին մթին ո՛ճով յարւա^ա– 
բան մը կը գնէ իբրև, ազգ՝ որոլ իմաստն ալս հ* գնեմ հոս 
մեր ազգին աւագագոլն մարզիկը և նախնիները և ինչ որ զմիոլ 
միոլ ի նոցանէ զրոլցք կամ գորՆք կը պատմուին, ոչ թէր ի մտաց 
ստեղծելով, այլ առնլով ի գրոց և. ի բանից իմաստուն և ալսոցիկ 
հմուտ մարգոց ք լորոց ջանացի հալա քել մեր հին պատմութիւր 
նը։ Ես ճշմարտութեամբ և ուղզամտութեամբ կը պատմեմ զտլսո- 
սիկ> րա19 թե՝ ևն ճշմարտախօս նաև. ալնք լորոց հաւաքեցի՝ ալն 
Աստոլծոլ միտլն է գիտելիք քանզի մեք օտար 1ւ հեռի եմք ի նո– 
ցանէ ժամ անակաւէ ք՝ալց զիարգ 1ւ իցէ՝ հաւաստի կամ սակալ 
ինչ թևրի ի ճշմարտոլթենէ՝ պիտի պատմեմ 9 քանզի պատմուր 
թեանս կարգը կը պահանջի լիփլ զալսոսիկ»ւ 

8 արմարեալ կարգերից ի գիրս յայսոսիկ զազգիս մերոյ զա սա գա գոյն 
զարս և զնախնիս, և որ ինչ վասն սոցա ւլ^ոյ^ և իրականութիւնք, ոչ ինչ 
կամամտածական « « • է այլ որ ինչ ի գրոց * • • և որ ինչ ի բանից արանց 
իմասանոց և յայսոսիկ քաջախոհակաց, յորոց մեք արդար ապէս ջանացպք 
հաւյպքել ղհնագրսւթիւնս» Ես ասեՀք լինել արդարաբան ի պատմոսթեանս 
յայսմիկ ըստ մերոյ յօժարութևան և ոսղղամտոսթեան. իսկ ըստ որոց հա– 
ւպրումն* Աստրւծոյ լինել յայտնիս, և մարդկան գովելիս կամ բասրելիս, և 
մեք այնոցիկ օտար և րացակացեալա • • • Այսոցիկ այսսլէս կարգելոց, կամ 
հա սաստի կամ դոյդն ինչ կասեալ յարդարոյն1 սկսայց քեզ ե որ ինչ զկնի 
այսոտիկ ի Հի*֊ոման պատ մու թեն է պիտոյից» 

Ւորենացինք ինչպկս կը տեսնուի՝ կամի ասել, թէ Անուշաւա– 
նալ լաջորգաց անունները և. գործերը, մինչև. Պարոլը կամ մինչև, 
ցանկումն \Լսորեստանի տէրութեան* տռտՆ է ոլ^շ աղբիւրէ կամ 
արժան ահա լա տ մարգոց վկալութենէ, և կը խ ոստանալ պատմել 
բազում ինչ զնոցանհէ բալց կը պատմէ ոչինչ* մի ալն զՀալկտկալ 
••է» թէ հր աո~ Ւեզոքոսիլ 1ւ սպանալ ի պատճառս խռովոլթեան, 
զոր լարոլց լան խորհուրդս։ Եւ. ՏԼարմալրի համար, զոր կը գնէ 
առ Տրովական պատերազմ ալ ասէ* թհ Ե^սորեստանի Տևտամոս 
թագալորէն եթովպացի զօրօք օգնական ղրկոլելով Պրիամոլ սպա- 
նալ ՀեԱենացլոց քաջեր են, բալց կամի Ե*քիԱհսկն և ոչ լալլմէ քտջէ։ 

ՀՀՀայկակայ ասեն լինել աո. բելդքոսիս, և ամբոխս իմն արարեալ ան¬ 
խորհուրդս, և մեռան ել ի նմին (խոր. Ա* ԺԹ* )է Վաս1ր Նղիականի պատե- 
րազմին պատմի աո. 8 ևտամաւ Ասորեստանեայց, և մեր ՏԼարմայր ի ծա ռայ- 
ութեան \Լսորեստանեայց% սակաւուք ընդ եթովպացի զօրուն օգնական Պռի– 
ամեւ, և անդ ի քա^ացն ՀեԱենացլոց վիրաւորեալ մեռան ի* այլ կա մի մ 

և Ր՚ս Ւ Քաէա9ն Ա* Լր*)։ 
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30. Ւորենացին կամ աղբիւր նորա 1քար \*բաս վերոլիշիալ 
29 անձանց լԱրալէ մինչև ց8 կա լորդին^ իշխանութեան միջոցը* որ 
իբր 1000 տարի ^—բանգի կը համեմատի զժամանակ նոցա ամաց 
29 եբրալեցի նահապետտցք լ Նսահակալ մինչև Շովրամյ 1896—880— 
ալսպէս գրեթէ լռութեամբ կ՛անցնի՝ ասելով♦ *Կ՝երկարի ք»յ<ք% 
եթ՜ե մանր լի շեն բ ալս պատմ ութեան մ էջ զբանս և զդորես նա¬ 
խակար գե ալ մարգոց։ 8ւստի թողլով ղալես որ չեն կարևոր՝ ասաս- 
ցուբ որ ինչ հարկալոր է։ 8ետ Նամիրամալ կամ Նինոսիք IՆաորես- 

տանեալց թագաւորութեան ժամանակ ապրող հալ իշխանաց վեր¬ 
ջինն էր Պարուր առ. 8արդտնապաղալ » ։ 8ետոլ էլ սկսի պատմեր 
թէ էնչպէս ձՎ^արբակէս մար9 խորագէտ և պատերազմ որ 
տեսնելով \Լսորեստանեալց վերջին թագավորին 8արդանապաղալ 
կնամարդի ք–աԸՀԸ ե. հեշտասէր թուլութիւնը առատաձեռնով 
թեամբ լինբն լանկոլց ոչ սակալ բս»ջ և պիտանի մարդիկդ որ քայ– 
նոլ. ժամ տնակալ, նեցուկ և հաստատութիւն էին \Լսորեստանի կա– 
ռավարութեան։ ՀԼբաջ նախարարն մեր զՊարոլր ևս լինբն լան– 
կուցանէ, թագաւորութեան ձև և շօւ^ խոստանալով նմա « 
և նիզակ և աղեղն և սուր գորՆաՆելու լաջողակ շատ մարդիկ 
ժողվելով էլառնու ղթագաւորութիւնն ի 0արդանապաղար և տի¬ 
րելով \ձսորեստանի և նինուէի՝ վերակացուներ կը դնէ \Լսորեոտա¬ 
նի ք իսկ աթոռը կը փոխէ ի Մարս։ Օւստի կու դամ ահա մեր թա¬ 
ղալո րներուն որ տիրեցին Հալոց մինչև ի *ժամանակս Պարթևացա։ 

Կարի շատ չինի, թէ զամենայն որ ինչ արժան է% ասիցեՀբ ի ճառիս 
զնախ ակար գելոց արանց ղրանս և ղգործս։ ք^ողլով ղոչ կարևորագոյնսն ի 
բանիցՀ ասասցույ> որ ինչ հարկաւորն է« Վ^ևրՀին սոցա, որբ աո. \Լաորես– 
տանեայց թագաւորութեամբն, և որբ ի Հյամիրամայ կամ թէ ի *Նինոսէ% 
գժերն ասեմ Պարոյր աո. \\արդանապազաւ* Սա ոչ փ^րր ինչ օգնականութիւն 
գա և ալ ի Վ^արբակայ մալ«է, բառնալով (որ եբարձ^ ղթադաւ-որութիւնն ի 
Սարդանապադայ։ • • • Փան զի Վ^արբակէս, գաւառաւ մեդացի (մար)ք խո– 
րամանկագոյն ի կենցաղավար ութեան և ի մարտն երեսաւոր^ եանուցեալ 
զանմարդի րարս և գհեշտասէր թուլամտութիւն յուլութեան թուղպն Կոնկո– 
դիռոյ (Սարդանապա ղայ)ճ խտացուցանէ բարուցն և ձեռացն առաաութեամբ 
ի բաջացն և ի պիտանեաց արանց բարեկամս, որով և աշխարհակալսւթիւնն 
\ձսորե ստանի առ այն ու. ժամանակաւ վարիւր յայտնապէս մեծաւ հաս տա- 
տութեամբո Շինբն և զրաՀն մեր նախարար յանկուցանէ զՊարոյրք թագա- 
ւորութեան ձև և շուբ խոստանալով Iւ</աէ և բազմամբոխս յարի արանց9 և 
որ ի տէգ նիզակի և յազեդն և ի սուսեր աջոզաձեռբ* 6ւ այսպէս զթս֊գա– 
ւորութիւնն ի Սարդանապադայ յինբն առեալ տիրէ \Լսօրես տանի և Նինուէիո 
ք^այց այլ վերակացուս կարգեալ \Լսորե ոտանի՝ փոխէ զթագաւսրսւթիւնն է 
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Աաչատ . * • Աչ>դ. այժմ անցից ի թիւ արանց, մանաւանդ թագաւորաց 
(Հայոց), մինչև ցտէրսւթիւնն Պարթեաց« 

21, X"" I”որևնացին Պարուր էն մինչև Տի դրան 9 թադալոր 
գնելովք այսինքն 

Պարոյլ> Պաճօչճ Մ^ւււ Հայկակ 
Հրաչեայ Եոռն ակ Նրա֊ անդ 0 ակաւակեաց 
Փառնուաս Փա լոս 8 ի դրանք 

աո.անց ամենևին յիշելոյ գորՆ ինչ ի սոցանէ՝ Հրաչէի համար մի¬ 
այն ասէք թէ այսպէս կոչուեցալ> վասն գի պայՆաոՆրես և բոց ակ– 
նագոյն էր և թէ լինելով ժամանակակից Նաբուդոգոնոսորայ որ 
Հրեաները գերեց% խնդրեց և աո. ալ ի նման է հրեայ գերիներէն ե– 
րևելի ոմն Նամ բախ անուն, յորմէ ենք ասէք ըստ Մար Նբասայյ 
Ւադրատունիք ։ 

Հրաչեայ սա կոչի վասն աո֊ալևլ պայեաւլերևս և բոց ակն ա գոյն իմն 
ւինևլոյա Աո. սովաւ ասեն կեցևալ զնաբուգոդոնոսոր արքայ ֆարելացւոց որ 
գերեաց զՀրեայս« Ե*– սորա (Հրաչէի) ասեն ղմի ի դլխաւորաց Նբրայևցւոցն 
գերևլոց խնդրեալ ի *Նարուգոդոնոսորայ9 Հքամբաթ անուն, ածեալ բնակե– 
ցսյց $քևեաւ. պատուով, և ի սմանէ ասէ պատմագիրն (Մա|> յէնել 
զազգն ք^ագրատունի» 

Ե թագաւորաց աստի ինունց զՀրաչէէ միայն համաո-օտիւ 
այս չափ խօ սելով Ւ1որենացին կու գայ առ. Տի դրանք զորմէ փա֊ 
ուաւոր գովեստ մը կը յօրինէյ և տպա Մժդահակայ դէմ պատե¬ 
րազմը երկայն և մանր պատմելով կը վերջացնէ իւր Հայկազանց 
պատմութիւնը։ ԱՀա Տիգրանայ վրայ դրուաՆը, զոր ի Մար ֆբա– 
սայ աո֊աՆ է* 

23. Գանքք ասէք այսուհետև Տիգրանայ և գորՆոց նորս»։ 
Հիդրան մեր բոլոր թագաւորաց հզօրագոյնը և իմաստնագոյնն էք 
և քաջ քան զամենեսին։ Եիւրոսի աջակցելով եբարձ Մարագ իշխա– 
նութիլնը, նաև Շոյները ն ուտվելով հն ազան դեցուց ոչ սակալ ժա¬ 
մանակ։ Մեր երկիրն ընդարձակելով հասոյց ի նախկին սահման ի*֊ր* 
Եք«ւ. նախանձելի իւ֊րսց ժամանակակցաց9 և յետնոց ևս ըղձալիք 
ինքն և ժամանակ իւ֊ր* ՝$անգի որ ողջամիտ և քաջոլթիւն և իմաս• 
աոլթիւն սիրող մարդ ոչ զուարւճասց/ի յիշատակալ սորա և ոչ 
1"Ըղորիքյի նմին նման լինել։ ՝$աջերու գլուխ անցնելով արութիւն– 
ներ գորեեց և զազգ մեր բարձրացոյց։ քՀմեզ որ ընդ էն ով էաք 
արար լեադիր և հարկապահանջ բազմաց։ ^Րազմացոյց ոսկլոյ և ար– 
Նաթոյ գանձեր ք պատ ուա կան քարեր ք արանց և կանանց համար 
պէսպէս գունովք և անկուաՆովք զգեսաներք որովք տգեզքն իբ~ 

16 
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րև զգեզեցիկս սքանչելի կ՛երևեին , իսկ գեղեցիկին՝ գիւցաղաւնք 
ժամանակին։ ^Լօրքը որոց զենք էին առ՜աջ պարսատիկ և շերտ, և 
հետի կ* երթային գրեթէ մերկ% աո. հասարակ վաո՜եցան աղե- 
ղամբք, սուսերօք և նիգակօք, և պատեալ զրտհիլք և. վահան օք 
ձիով կ՛եր թալին ք ալնպէս որ երբ ի մի վայր կու գալին՝ տեսիլ նո– 
ցա և շողիւն պա հ պան ա կաց նոցա և գինուց բա լական էր ահիւ հա¬ 
լածել զթշնա մին։ Ս՝իով բանիւ Տիգրանալ ժամանակ խազաղութիւն 
և շինոլթիլն էր, և ամեն ալն ոք սնանէր իւղով և մեղու։ 

Ձ^ալսոսիկ և զալլ բազում ինչ սոցին նման արար երկրի մերում 
ալս Տիգրան Նրուանգեան, խարտեաշն և գանգրահեր, երեսօք 
գունեան և մեղուակն, անձնեալ և թիկնաւէտ, աո՜ոլգաբարձ և 
գեղեցկոտն, պարկեշտ ի կերակուրս և լըմպելիս, և ի զուարճու– 
թիւնս օրինտւոր։ Շերգս վիպասանաց, զորս նախնիք մեր կ՚երգէին՝ 
ասի զսմանէ, թէ և ի հեշտութիւնս մարմնոլ էր չափաւոր, նաև 
մեծիմաստ, պեր՛ճաբան և լամենտլնի պիտանի մարգկութեան։ 
•Լքքնչ կալ ինձ աւելի սիրելի ի մատենիս լալսմիկ՝ քան թէ երկարել 
ղգովեստ և զպատմոլթիւն սորտ։ Նբրև թագաւոլր ղամենալն ինչ 
արղտրութեամբ գատէր, իբր թէ իւրոց մտաց լծակալ կը կշո֊էր 
իւրաքանչիւր մ արգո լ վարքը* Ոչ մեծերուն կը նախանձէր, և ոչ 
ստորինները կ՚արհամարհէր, ալլ իլր խնամոց վերարկուն ի վերալ 
ամենեցուն հալա սար կը տարածէր»։ 

Թայյ անց ցոլք այսուհետև և որ ինչ յաղագս Տիգրանայ և որ ի նմա¬ 
նկ գործք» փան գի սա ամենեցունց թագաւորացն մերոց հարստագոյն և խո- 
հեմադոյն, և արանցն այնոցիկ և ամենեցուն քաջ» Ոք» և Աիւրոսի աջակցեալ, 
զՄարացն ի բաց բառնալով զիշխանութիւնն, ե զՇոյնս ոչ սակաւ ժամանակս 
բնդ իւրն նուաճեալ հնազանդէր» Եւ. զսահման մերոյ բնակութեանս ըն– 
դարձակեալ1 ի հինսն մեր հասուցանէ լեզերս ծայրից բնակութեանց, և ամե֊ 
նեցուն որ աո. իւրովքն էին ժաման ակզք նախանձելի, և յետնոցս ըղձալի 
ինքն և ժամանակ իւր» 

Զ/> ո ղր ի ճշմարիտ արանց, և որոց ի բարս արութեան և խոհակա- 
նութեան սիրելսւթիւն կացցէ, սորա յիշատակգքն ոչ զուարճասցի և լոր- 
դորիցի այսպիսի այր լինել» \ձրանց կտցեալ գլուխ, և արութիւն ցուցեալ% 
զազգս մեր րարձրացոյց, և դընգ լծով՝ կացեալսս% լծադիրս և հարկապահանջս 
կացոյց բազմաց♦ ւէթերս ոսկւոյ և արծաթոյ և քարանց պատուականաց և 
զգեստուց և պէս պէս գունոց և անկուածոց% արանց հասակաց և կանանց 
միանգամայն բազմացոյց, որով տգեղագոյնքն իբրև զգեղաւորս երեէին ղքան– 
չելիք, և գեդաւորքն ըստ ժամանակին աո. հասարակ դիւցազանցեալք» Հե¬ 
տնա կա մար ս\քն ի վերայ ուսոց ձիոց բերեալք, և պարսաւորքն աոհասարակ 
դիպաղեղունք, և շերտաւորքն ի սուսեր և ի տէդ նիզակի վաոնալք, մերկքն 
վահան €ք և զգեստ ի ւք երկաթոյ պարածածկեալք» Ո|»ոց ի մի վայր հասելոց 
բաւական էր տեսիլն միայն, և որ ի նոցայցն պահպանակաց և գինուց փայլ– 
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մսւնբ և շոդէւնշ՝ ղթչնամիսն արտահալածել* \*աղաղութեան և շինութեան 
բերող, իլղով և մեղսւ ղհասակս ամենեցուն պարարեալա 

ՀՀայս և որ այլ այսպիսիբ բա զու. Հը՝ երեր մերոյ աշխարհիս խարաեաչս 
այս և աղեբեկ ծայրիւ հերտց Երուանդեանս Տիգրան, երեսզը գունեան և մե– 
ղուակն, անձնեայն և թիկնաւէան, աո-ոյգարարձն և դեղեց կոտն, պարկեշտն 
ի կերակուրս և յ ըմպելիս, և ի խրախճանութիւնս օրինաւոր, ղորմէ աս էին 
ի հինսն մեր, որբ բամրո-ամրն երգէին% լինել սմա և ի ցանկութիւնս մարմ– 
նսյն չափալար, մեծիմաստն և պերճաբան, և յամենայն որ ինչ մարդկուլ 
թեան պիտանիա Եւ պինչ ինձ ի գիրս յալս արդծգը իցէ բան սիրելիք բան 
թէ որ յաղագս սորա էին գովեստը և պաամութիւՀը յերկարել* Արգարա֊ 
դատ և հաւասարասէր կշիո֊ս ունելով յամենայնի* զա մեն այն ուրոլբ կենցաղ 
մտացն լծակաւ կշո֊էր* Ոչ ընդ լաւագոյնսն խանգայր, և ոչ գնուաստսն ար- 
համարհէր, այլ ամենեցուն հասարակաց հնարէր պխնամոցն ի*~րոց ի վերայ 
տարածել զգեստս• 

23. &ետ լօրինելոլ զալս գովեստ զՏիգրանալ՝ \Աորենացին ի 
Մար Նրա սալ առնլով կսկսի պատմել Աժգ ա հակալ կասկածը Ջիգ¬ 
րանալ հիւրոսի հետ մտերմութենէն, երազը, նենգալոր խնամում 
թիւնր Ջիգրանալ հետ, պատերազմը, լաղթուիլն ի Ջիգրանալ և 
Մ արաց գերութիւնը։ 

*Շաւուրսն լալնոսիկ, ասէ (Ս* ար Նբաս), ոչ սակալ վտանգ 
կար Մարաց թագա լորին Աժգահակալ ի միարանութենէն ^իւրոսի 
և Տիգրանալ, և ալս պաա՚ճառաւ սաստիկ ծփանաց մ էջ էր Ա<քք«– 
հակ։ Գիշեր մը ալսպիսի ալէկոՆեալ խորհուրգներսվ տնկոզին մըտ֊ 
ներվ, ալն ինչ ի բուն եղ1ւ երազին մ էջ տեսաւ ինչ որ լարթնոլ– 

թեան իւրում ոչ տեսած էր և. ոչ ականջով երբէքէ լսած• ուստի 
ընգոստ ելյելսվ բուն էն՝ չսպասեց ըստ սովորութեան խորհրգակա– 
նաց ժողս վին գումարման, ալլ գիշեր ալն կանչեց ա լագանին, 1ւ 
ախրութեամբ գետին նալելով կը հա ուա չէր ի խորոց սրտէ, և երբ 
խորհրդականբ հարցուցին ալս հառաչման պատ՛ճառը ուր ուրեմն 
հեծութեամբ սկսաւ լալտնել զիւրոլ սրտին խորհուրգ և զկասկած, 

միանգամ ալն երազոլն ահագին տեսիլն ալսպէս♦ 
Եբազիս մէջ կը թուէր ինձ, սէրելիբ, անծանօթ երկիր մը 

գտնուիլ երկրէս վեր շատ բարձր լեռան մը մօտ, որոլ գագաթն 
սաոնամանեօբ պատեալ էլերևէր, և ասէին թէ Հա լաստան էր 
ալն երկիրը* Մինչ ես ապշեալ կը նալէի լեռն ի վեր% կին ոմն ծիրսք 
նազգեստ, երկնագոլն բոզով, նստած երևեցաւ ալն բարձր լերան 
ծալրը, աչեղ, բարձրահասակ, կարմրալտ, և որգեծնութեան յա– 
ւով բռնուած։ Նրկար գիտելով ալս հիանայի տեսիլը տեսալ որ 
կինը լանկարծ երեբ գիւցազունբ ծնալ, հասակաւ նւ բնութեամբ 
կատարեալ* Առաջինլա հեծնելով առիւծու վրալ սլացալ գէպ արև- 
մսլտբ, երկրորգը նստաւ ընձու վրալ և ի հիւսիս արշաւեց, իսկ 
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երրորդն անարի վիշապ մը սանձելով կը լարձտկէր մեր երկրին վը~ 
րար Այսպիսի խառն երազոց մ էջ, կը թոլէր ինձ կալ արքունե >*ցս 
տ անհաց վրալ, և լար կին վերին երեսը կը տեսնեի գեղեցիկ շւ յ§ըր– 
ո լան օր զարդարեալ, և զմեզ պսակող գիր էին անդ հրաշալի տես– 
լեամր, իսկ ես և դուք զոհիւք է խնկովր կը պտտոլէինք զնոսա։ 
Ալս միջոցին լան կալւծ վեր նայելով տեսար որ վիշապին վր այ հեծ¬ 
նողն իրրև զարծուի սլացեալ թէւօր կու գար մեր վրայ, որ և֊ մօտ 
հասնելով կամեր կորեանել զգիո։ Ւայց ես. Աժդահակ, խտրոց կե¬ 
նալով ի միջի% իմ վրաս կրեցի այն յարձակոլմը, րաջաբալ» կռո լե¬ 
լով ընդ դիւցագնոյն։ նախ նիզակներով յօշոտեցինր իրարու մար¬ 
մին $ այնպէս *ր արեան վտակներ հոսելով մեր արեգակն ատես ա– 
պարանից երեսը ներկեցին կարմրագոյն։ Ւայց ինչ երկարեմ* կռուոյն 
վախ՛ճանն էր իմ կործ տնումս * ուստի 1ւ ի սաստիկ րրտան 1ւ ի տագ¬ 
նապի ընգոստ յարեայ ի րնոյ, և գրեթե անկենդան եմա րանզի 
ուրիշ ինչ կը նշանակէ այս տեսիլը եթ–է ոչ ի Հայկազնոյն Տիգրա– 
Ֆայ մեր վրա/ գալու բուռն յարձտկումը։ Եւ ով արդեօրք յեա 
աստուաՆոց, կրնալ օգտակար խրատ տալ ինձ* անշուշտ թագա լո¬ 
րս* կից առնեմ ինձ զայնպիսին։ 

Աժ գահակ շատ իմաստուն խորհուրգներ լսելով խսրհքդակից– 
ներէն՝ շնորհակալութեամբ ետ նոցա պատասխանի օրինակ զալս* 

Գեր իմաստուն խորհուրգները լսելով, սիրելիդ ասացից զոր 
ինչ եսս կը խորհիմ օգտակար յետ աստուաՆոցն օգնականութեանէ 
ք^շնամեաց խորհուրգներն ի դեր և. հանելու աւելի օգտակար միջոց 
չկայք բան դաւել զնոսա սիրոյ պատրուակաւ։ Եւ այս ոչ կաշառով 
հնար է և. ոչ պատիր բանիւք, այլ սա կերպովք զոր ես յարմարա֊ 
գոյն կը տեսնեմ։ ՏՀՏիգրան գալաճանևլու շատ լարմար միջոց է 
վասն մեր օրիորդն Հայոց Տիգրանոլհի։ \սնամ ութիւնն ապաքեն 
կր գիւրացնէ երթև-եկութիւնը, և այսու առթիւ կրնանք ինչս կամ 
պատիւ խոստանալով մաերմաց Տիգրանայ տալ խողխողել զնա որով, 
1ւ կամ դեղոց հնարիւք սպան անել, և. կամ զարս հաւատարիմս և. 
զկուսակալս նորա հեռացուցանևլով ի նման է՝ իքրե. անզօր տղայ 
ձգել զնա ընդ մերով ազդեցութեամբ։ 

Նորհրդականք Աժդա հակալ հաճեցան ընդ ալս խորհսւրգք 1ւ 
իսկոյն առաջարկութիւնն սկսաւ ի գործ դրոլիլ։ Աարաց ալազա֊ 
նիներէն մին ղրկուեցալ առ Տիգրան մեծամեծ գանձիւք 1ւ նամա– 
կաւ մը, որոյ պատճենն այս էր. 

Պիրելի եղբալրութիւնգ գիտէ, թե չիք ինչ օգտակարագոյն 
յաշխարհի լաստոլաՆոց պարգէւեալ մեզ քան բազմ ութիւն սի– 
րելեաց, մանաւանդ իմաստնոց 1ւ հզօրագունից։ ՝$անզի այսպէ* 
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մեր վրալ արտաքուստ խռովութիւններ չեն գար, և եթե գան% շու¬ 
տով կը հեր հոլ. էն* իսկ ներքուստ ամենևին չեն կրնար Նազել։ 

էմ տեսեալ բարեկամ ութեան ալս մեՆ օգուտը խորհեցալ 
է մէջ ձեր և էմ հաստատուն և խորագոյն սեր հաստատել, որպէս 
զի երկոքինս ամեն կողմանէ ամրացեալ ողջ և անշարժ պահենք 
զաէրսւթէւն մեր։ Այս սէքք 1էո4է^* պէաի կատարուէ կարՆեմ, 
եթե Հալոց ԱեՆաց օրիորդն, զՏիգրանոլհի քոլր ձեր, հա՚ճիք տալ 
էնձ կնութեան։ ԿարՆեմ թէ լալ. համարելոց ես, զի Տիգրանու հ* 
լիզի տիկնաց տիկին Մ արաց։ Ուշք լեր, թաղակից մեր և սիրելի 
եղբաէր,, 

ներկարեմ խօսքս, աս է Ծար Նբաս* պա տ գամ ա լորը կու ք–ա/ 
և կը կատարե գորՆը* քանզի Տիգրան չգիտելով գաւաճանութիւնը 
կը հաՀի տալ Աժ դա հակալ կնութեան զքոլր իւր Տիգրան ուհի, զոր 
և շուտով կը լո^ղարկե ինչպես օրեն ե թագաւորաց, և Ա«քգահակ 
մեՆ պատուով ընդունելով զՏիգրանուհի՝ աոնե զնա իլր կանանց 
առաջինը, ոչ միալն առ. նենգութեան սրտին, ալլ և վասն դեղեց- 
կութեան օրիորդին։ 

Աժդահակ, կ՚րսե (Աար Նբասի լետ հաստատելսլ զՏիգրանուհի 
ի տի կնութեան՝ չառներ ինչ առանց կամաց նորա բոլոր թագալս- 
բութեան մէջ։ ալլ անոր խօսքովը կը գորՆեր։ և ամենուն պատ- 
ուիրաՆ եր հրամանի նորա հնազանգել։ Շետ առնելոլ զալս ալս- 
պէս՝ սկսաւ մեղմով լալտնել գա լաճ ան ութեան խորհուրդը։ Տ ես 
գիտեր, ըսալ, եղբալրգ Տիգրան իր կնոջը ՀՀարուհւոլ թելադրու– 
թեամբ սկսաւ նախանձ ել տիկնութի ւնգ Արեաց վր ալ։ Հիմա ուրիշ 
բան չուզեր եթե ոչ զիս սպաննել տալ, որպես զի ՀՀարուհի լիցի 
տիկին բոլոր Ար եաց, և իբրև աստուաՆուհի պաշտուիլ։ Հիմա 
մնալ քեզ ընտրել ղմի լերկոլց աստի, կամ եղբալրասեր լինել և 
ամոթալի կորՆանում լանձն առնուլ Արեաց առջև, և կամ անձիդ 
օգուտը խորհելով ալս չարեաց առաջն առնուլ։ 

Թայց խորամանկ խրատուն հետ կար ի ՆաՆուկ նաև Տիգրա– 
նուհւոլ մահը եթե Ըստ խրատու Աժդահա կա լ չվարուեր* ք՝ալց 
խորագետն Տիգրանուհի իմանալով գալը քազցրոլթեամբ պա¬ 
տասխանեց , և գալաՀանութեան խորհուրդը գաղտ իմացուց 
Տիգրան ալ։ 

աժդահակ չդիանալով զալս պատգամաւորաց ձեռօք հրալի- 
րեց զՏիգրան երկու թագալորութեանց սահմանին մօտ տեղ մը 
իրարու հետ տեսնուիլ, որպես թե կարևոր ինչ ուներ հաղորգել 
նմտ, և թե գրով կամ պատգամաւորի բերնով չկրնալով պարտ 
եր բերան ի բերան խօսել։ (*ալց Տիգրան որ գիտեր Աժ դա հակալ 
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խորամանկությանը գրով լայտնեց Iճժգահակայ թէ գիտակ էր 
ՆաՆուկ նենգութեան նր ա։ Այսպէս չարութիւնը յայտնուեցաւք 
այնպէս որ չէր կրնար այնուհետև խորամտնկութեամբ ՆաՆկուիլէ 
ուստի և. յա յանի գրգռեցաւ պատերազմը։ 

Ապա թագալորն Հայոց՝ Կապագովկիոյ, Վքաց և Աղուանից 
երկիրներէն ք ի Մէծ՜ 1ւ ի Փոքր Հալոց ընտիր մարգիկ ժողվելով 
խաղաց Մ արաց վրար և Աժդահակ ստիպուևցաւ պատահել պատե¬ 
րազմ աւ հալկաղին ոչ սակաւ ամրոխիւ։ Ւայց կռիլը երկարեցաւ 
մինչև հինգ ամիս« քանզի կը վարանէր Տիգրանր էքք կը խորհէր 
իւր սիրելի քո\րը։ և կը ջանար ամէն կերպով հնար գտնել զՏիգ– 
րանուհի ազատելու։ Վերջապէս հարկ եզալ ՜ճակատ տալ։ 

ք՝ալց կը գովեմ> ասէ հ*որենացինք զՏիդրանք քաջահասակն ք 
ամենևին բոլոր անգամ օք համեմատ ք առոյգք և որ ուժով չունէր 
զոք ինքեան հալասար։ Եւ. (նչ երկարեմ խօսքս. երբ կռիւը սկսաւ 
նիզակալ իբր ջուր ճեղքերով երկաթի զրահը կը շամփրէ զԱժգա– 
հակ ի տէգ նիզակի իւր որ և երբ լեա կը քաշէ ձեււքը՝ թորին մէկ 
մասը նիզակին հետ դուրս կը բերէ։ 0ակալն կռիւն սքանչելի էր♦ 
քանզի քաջք քաջաց պատահելով ղիւրալ չէին տար տեղի> ուս¬ 
տի և կռիւը երկարեցաւ ժամերովք և Աժգահակալ մահը միայն 
վախճան տուալ զորեին։ Այսպէս աճեցաւ և բազմացաւ Տիգրա– 
նայ փառքը։ 

Սա ևս կը պատմուի թէ։ ասէ Հ՚որենացինֆ լետ կատարելսյ 
զալս ամենայն՝ Տիգրան կը յուզարկէ զքոյր իւր Տիգրանուհի մեՆ 
ամրոխիւ թագաւորապէս Հայաստան 9 այն ալանը զոր շինեց յի*֊ր 
անուն կոչելով Տիգրանակերտք և շրջակալ գալառները սեպհակա– 
նեց նմա։ ԱյՆ կողմ անց ոստան կոչուաՆ ազատ մարգոց համար ևս 
ասէ (Մար Նբաս), թէ Տիգրանուհւոյ զարմէն են։ 

Աժգահակալ առաջին կինը քԱծօյշ և թագա լոր ական տոլ- 
նէն աղջկունս և պատանիս բազումս և ուրիշ գերիներ իբր տասն 
հազարք բնակեցոյց մեՆ լերան (Մասեաց^ արևելեան կողմը> տալով 
նոցա սահման մինչև Պ՝ողթանք զՏամբատ> Օսկիողայէ Գաժգոյնս և 
ուրիշ դաստակերտս գետին եզերքըք յորոց մին Վրանջոլնիքք մինչև 
Նախճաւանու ամրոցին գիմացըք ինչպէս նաև սա երեք ալանները– 
է1*րամք Հուդա և I”ոշակունիս* իսկ գետոլն միլս կողմէն՝ բոլոր 
դաշտը ք որոյ Նայրն է Աժ գան ական > գարձեալ մինչև նոյն նախ– 
ճաւանոյ ամրոցը։ Աժգահակալ կինը զԱնոյշ իւր որգւովք բնա¬ 
կեցոյց մեՆ լերան ընդարձակ փլաՆին Նայրը, զորմէ ասի թէ ա– 
հագին շարժէ մը եղաՆ է։ IIՖուշալ տուալ Աարաց ազգէն ւղաշ– 
տօնեաներ ևոք որ լերան ստորոտը բնակեցան։ 
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էքյ ասէ (Մա|ւ ի բաս), յաւուրսն յայնս ոչ սակաւ ինչ վտանգ որ ի 
Մարագն Աժդահակայ, ի միաբանութենէ Կիւրոսի և Տիգրանայ։ ՎասՆ որոյ 
և ի սաստ կութեն է ծփանաց խորհրդոցն լինել նմա ի տես լեն է երազոյն ե– 
րևութանալ ի Հլուն գէշերոյ% զոր ոչ երրէք յարթնութեան ետես աչզք և ոչ 
ի լուր ականջաց լուաւ• (\ւստէ և ընդոստ ի քնոյն լինելով1 ոչ յամէ ըստ 
սովորութեան կարգին ի ժամ խորհրդականութեանն, այլ այն ինչ գիշերոյն 
ժամս ունելով ոչ սակաւս% ձայնէ զխորհրդակիցսն, և տրտում երեսզք յէր– 
կիր հայելով ի խորոց սրտին մէւնչէ յոգոցհանութեամբ* եւ ի զվասնէրն ի 
խորհրդակցացն հարցանել* յերկարէ ժամս ինչ զպատասխանիսն, և ուր ու– 
րևմն հեծութեամր սկիզբն արարեալ յայտնէ զա մեն այն որ ի ծածուկ սրտին 
խորհուրդ և կասկած, ընդ նմին և գիրս ահագին տեսլեանն♦ 

էր ինձ, ասէ| ով սիրելիք, լինել այսօր յերկրի անծանօթում, մերձ 
ի լեաոն մի երկար յերկրէ բարձրութեամբ, որոյ գագաթն սաստկութեամր 
սաոնամանեաց թուէր պատեալ, և ասէին գոգցես յերկրին Հայ կա զանց դայս 
քինել. Եւ ի նայել ինձ յերկարադոյն ի լեաո.նն% կին ոմն ծիրանազգեստ, 
երկնագոյն ունելով զիւրեաւ տեո., նստեալ երևեցաւ ի ծայրի այսպիսւոյ 
բարձրութեան, աչեզ, բարձրահասակ և կարմրայտ, երկանց ըմբո.նեալ ցաւով։ 
Ել յերկարադոյն նայելն իմ յայսպիսի երևումն և ի հիացման լինել% ծնաւ 
կինն յանկարծ երիս կատարեալս ի դիւցազանց հասակաւ և բնութեամբ։ Ա– 
ոաջինն զերանսն ածեալ ի վեր այ աս֊իւծո*^ սլանայր յարևմուտս, և երկ¬ 
րորդն ի վերայ ընծու% ի հիւսիսի հայելով, իսկ երրորդն զվիշապն անարի 
սանձեաք է մերոյս վերայ չահատակեալ յարձակէր տէրութեանս* 

Ել ի մէջ այսպիսեաց խառն երազոց թուէր ինձ կալ ի վերայ տա- 
նեաց իմոց արքունեացս, և գնոյն ինքն վերին երեսս յարկացս տեսանել գե¬ 
ղեցիկ և բազմագոյն շատրուանզք զարդարեալ, և զսլսակոզսն զմեզ զդիսն 
մեր հրաշատեսիկ տեսլեամբ ի վերայ կացեալ, և զիս ձեւք հանդերձ զսոսա 
ոլատուեալ զոհիլք և խնկովքւ Եւ յանկարծ ի վեր հայեցեալ, զայն որ ի վե¬ 
րայ վիշապին հեծեալ կայր% արծուանման սլացեալ թևզք տեսի յարձակեալ, 
որ մօտ հասեալ խորհէր կործանել զդիսն* իսկ ես \Լժդահակ խտրոց ընդ 
մէջ անկեալ և յիս զայնպիսի եգեալ յարձակումն ընկալայ, մարտ ընդ դքան– 
չելւոյն աււնելով դիւցագանն» Եւ նախ ի տէդ նիզակաց զմարմինս երկպքան– 
չիւրոցս յսշելով վտակս արեան ի վայր հոսեցուցաք, զար եդակն ատ ես երեսս 
ապարանիցս արեան հոսեալ ցուցպք ծով* \էյսպէս և ղկ^՚է աք1ՈէԼը գինուդ 
ժամս ոչ սակաւս• 

քՀայց զինչ օգուտ ինձ և խօսից երկարութիւն, զի վախճան գործոյն 
իմն էր կործանումն• ուստի և ի բրտան սաստիկ վտանգի եղեալ փախեաւ 
յինէն բունն, և այսուհետև ոչ թուիմ կենդանի* ՏՀի ոչ այլ ինչ նշանակէ ե- 
քէաւթիՏ* շարժումն% եթէ ոչ որ ի Հայկազեանն 8ի դրան այ հասանելոց է 
մեզ յսւնաւթեան յա րձա կումն* ք այց ով արդեզք, յետ աստուածոցն օգնա¬ 
կան ութ եան , րանիւ և գործով մեզ յօգուտ խորհելով^ ոչ զիէքն կարծիցէ 
թագաւորակից մեր լինել* Եւ բազում ինչ ի խորհրդակցացն լուեալ օգտու– 

աժ*** մտածութիւն% շնորհակալութեամբ պատուէ զնոսա* 

ֆազում ինչ հանճարով և իմաստութեամր ի ձէնջ լուեալ, ով սիրելիք, 
ասացից և որ ինչ իմ յետ աստուածոցն օգնականութեան յայսոսիկ օգտակար 
բան և մա ած ութ ի ւն ւ "ֆանդի ոչ ինչ աո. թշնամեացն զգուշութիւն վեհագոյն 
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բերէ օգնական ութիւն և ծանօթութիւն նոգայ էյն աո. աջի արկելոցն գործոց՝ 
^ան թէ որ ի ձեռն սիրոյն գդալելն դՀ խորհիցի։ Եւ զայս դարձեալ ոչ ի 
ձեռն բանից պատրողաց այժմ աո. մեգ հնարաւորութիւն է կատարեք եթէ 
ոչ որպէս կա Հր են ինձ այժմ գործեր Եւ այն է նիւթ կատարման խորհըր» 
գոյս և հնարՀ որոգայթից—գեղեցիկն ի կանայս և խոհեմդ Հոյր էարա Տ/»գ– 
րանուհի* ՀՀի այսպիսի իսկ արտպբուստ և եկամուտ հարազատութէււՏ^Հ հա¬ 
մարձակ զգաւելն ի ձեո֊ն երթեեկութեան անյայտաբար ընդ արձակ մարթա֊ 
ցուցանեն վարժեր կամ յանկարծօրէն իւրոց մտերմաց, ընչէւՀ ե խոստմամբ 
պատուոց՝ տալ հրաման սրով խողխողել և կամ դեդոց հնարիւՀյ և կամ ըզ» 
մտերիմս նորա և զկուսակալս գանձիւՀ ի նմանէ ի բաց մերկանար և այս- 
պէս իբրև զան զօր տզայ ի բուռն առցուՀ* 

Ել ազդոգ համարեալ բար եկա մա ցն զայսպիսի խորհուրդ՝ նիւթեն և 
զգործն, ի ձեռն միոյ ուրեմն ի խորհրղակցացն տուեալ բագմութիւն գան֊ 
ձուցք և ի ձեռն թգթոյ օրինակաւս այսուիկ յուղարկէ• 

*հիտէ սիրալի եղբայրսւթիւնդ Հոք ոչ ինչ օդտակարագոյն ի կևանա 
աշխարհիս ի դի ցն մեզ պարգևեալ՝ Հան զսիրելեաց րազմութիւնյ և այս՝ ի֊ 
մասանոց արդեւՀ և հզօրադունից* զի այսպէս և արտպբուստ ոչ ի վեր այ 
համարձակին խռովութիւ%Հ1 և եկեալբն վաղվաղակի հեբբինյ իսկ ի նևըՀԱ ոչ 
զմուտն յումերէ գտեալ այսպիսւոյ սրութեան՝ հալածեալ լինին։ 1Լրւ|. զայս» 
պիսի շահ օգտութեան որ ի բարեկամութենէ լինիյ տեսան ելաք խորհեցայ 
ևս հաստատուն և խորագոյն զսէրն որ է ի մէջ մեր՝ հաստատեր զի երկո֊ 
Հեանս յա մեն այն կողմանց ամրացեալՀ ողջ և անշարժ զտէրութիւն մեր կալ» 
ցո1Հ% Ել այս լինի ի տալն Հում զօրի որդն Հայոց Սեծաց գրոյր հո Տիգրա֊ 
նուհի ինձ կնութեան* թէ արգևօՀ և բարի համարեսցիս գւ/աք ղի թաղու» 
հեաց թագուհի լիցի։ թագակից մեր և սիրելի եղբայր։ 

Ել առանց յերկարելոյ ղրանս ասացից* %այ առպբեալն և կատարէ 
յաղագս օրիորդին գեղեցկի• զի յանձն առեալ Տ ի դրան այ՝ տայ ՂՔոձԸ է*՜Ր 
Տիգրանուհէ Աժդահակայ կնութեան։ 0| ևս գիտելով զառ ի նմանէ դաւա» 
ճան ութ ի ւն՝ յուղարկէ ղՀոյր ի*֊ր որպէս օրէն է թագաւորաց։ ՏԼոր առեալ 
\Լժգահակայ) ոչ միայն վասն նենգին որ ի սրաին իւրումյ այլ վասն գե» 
ղեցկութեանն՝ առաջին կարգէ կանանց իւրոց) և զչարութիւնն ի ներՀոյ 
ոստայն հինու• 

•Հկնի այսորիկ ասէ (Մաք> թէ ի հաստատել \Լժդահակայ ղՏիգ» 
րանուհի ի տիկնութիւն՝ ոչ ինչ առանց կամաց նորա ի թագաւորութեանն 
ի լրում գործէրյ այլ բերանով նորա կարգէր զա մեն այն ^ և հրամանի նորա 
ամենեցուն հնազանդ յինել հրամայէր։ Եւ յօրինեալ զայս այսպէս՝ սկսանի 
մեղմով մատուցանել նմա պա արանս* գիտեսք ասէք եթէ եղբայր հո 
Տիգրան խանդացաւ զտիկնութիւնդ հո ի վեր այ \Լրեացք ի կնոջէ իւրմէ ի 
•Հարուհեայ գրգռեալ։ Եւ զքնչ քի^իցի այն՝ եթէ ոչ նախ ինձ մեռաներ և 
ապա լինել զՏէարուհի ի վերայ Այ»եաց՝ և զաստուածուհեաց ունել զաեդիա 
ք^այց արդ ընտրելի է Հեզ այժմ զմի յայսցանէյ կամ լինել եղբայրասէրյ և 
կործանումն խայտառակելի յանգիման \Լրեաց յանձն առնուլյ և կամ գանձին 
իմանալով զբարի՝ խորհուրդ օգտակար ի մէջ բևրել և յաղագս առաջակայիցն 
հոգալ* 

ք՝այց էր ի մէջ այսպիսւոյ խորամանկութեան թագուցեալ և ղմեռա» 
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նեՀն ֆիգրտնսւհեայ) եթէ ոչ ինչ ըստ կամաց խորհեսցի մաբապաբսացւոյն* 
Ս|| իմացեալ խորագիտոյ դեղեցկին զայսպիսի դաւաճանութիՀն* պատաս¬ 
խանի առն է սիրոյ բանս Աժդաէհակտյք և՛ տրադադձյն ի ձեսն մտեբմԽց 
սխոոմէ եղբորն զնենդոլթիլնն* էլ Հ&«քւշյ«ւ4աՓ) ձեոնարկէ տյնուհեէոն ի 
գործն ի ձև ոն պատդամաւորութեան րԷա1 նոցա է մի աբան ութ՜ ի ւն տեսա.• 
թնան ի տեղի միջոց սահմանաց ևրկոցունց թադաւորութեանց, իբր բան 
ինչ և գործ հարկավոր հփսեալ, որ ի ձեոն գրոյ և հրեշտակութեան կատարել 
ոչ է կարողութիւն, եթէ ոչ և դէՀը երկոՀունցն հանդէպ լինիցին։ Այչ գի¬ 
տելով Տիդրանպյ ղաո֊պբելոյ իրին կատարումն* ոչինչ յորոց խորհէրն Ա<ք– 
գահաքք ծածկէր, այլ ի ձեո֊ն գրոյ յայտնէ որ ինչ ի նորայն խորու֊թեան 
սրտին* էլ ի յայտնել պյսպիսւոյ չարութեանն* ոչ ինչ այնուհետև էր բան 
և խորամանկութիւն է որ պայոպիսիս աոագաստէր զչարութիւն, այլ յայտնէ 
պնսւհեաև դրդտւէր խազմէս 

Ե«ս ժողով է արբայն Հայոց ի սահմանացն ԱապադովկացԼոցյ և որչափ 
ըևաիրբ Վբաց և Աղուանից աշխարհին 1 և ղամենայն ընտիրս Հայոց Ս*քրծ՜աշք 
և կդրունց* Ել խաղայ ամենայն գօրութեամբ իւրով զկողմամրբ Ս՝եդացւոց* 
Վո#ե^. հաս անէ այնուհետև \Լժդահակայ պատահել պատերաղմաւ Հայկա– 
ղինն* ոչ փորր ինչ ամբոխիւ* Ե*֊ երկայնէր հակաոակութիւնն մինչև ցամիսս 
հինգ* բանալի հիւան ղասն այր գործն արադ և աո.ողջք յորժամ ղմտաւ ածէր 
Տէգրան յա զագս բեռն իւրզյ սիրելւոյա էւ այսպէս գելս իրացն հնաաարէր յոար– 
գարել, ալի աաալրելսյ ճար (իցի Տիդրանուհեայա Ե պատահման այսսրիկ և ժամ 
մարտին մեր ձեն այ ա 

է*այց գովեմ զբաջահասակն գիմ և զևիզակաւորն և զամենևին բոլոր 
անդամովբ համեմատն և ի գեղեցկութիւն աւարտեալ հասակի• բանալի ա– 
ո֊ոյգյ տաքեն այն իւ ըոտ իրեարս պատշաճեալ, և ուժով ոչ զդբ Էւր ունելով 
զոյգա էլ պք երկայնեմ ալբանս* բանալի ի լինել պատերազմին) նիզակաւ որ– 
»լէս ալիոպա հերձեալ զերկաթի ամուր հանդերձն* շամփրէ զԱժդահակ յըն– 
դարձակ աո էդ նիզակին , և յա մաիսաիել միլս անդամ զձեաւն* արտպբս %կէս 
մասն թղբէցն հանդերձ ալինաւն ի դուրս բերէա ք*ււայց մարտն էր զբանչելի) 
ղի բ"*ջբ դիպեալ բաջաց* ոչ վաղվաղակի թիկունս ի միմեանց դարձուցա– 
***> 4 ասն որոյ յերկարեալ բ՚որշէր գործ պատերազմին ժամս ձիգս* \*սկ 
վախճան դործոյն աաւնէր մահն \Լժալահակայյ և այսպիսի դիպուածս ի բարև– 
րախաութիւն յաւելեալ յաճախէր աիաաւս Տիդրանայ* 

Պատմի և այս) թէ զկնի այսաալիսի իրաց կատարման* (Հիդրան) յու– 
ղարկէ թագաւորապէս գբոյր իւր Հիդրտնուհի մեծ ամբոխիւ ի Հայս, յա– 
ւանն զոր շինետց իւրով անուամբ Հիդրան) որ է Հիդրանակերտ, և զգա– 
ւաաւոն ղայնոսիկ ի ծ ա ռայ ութ ի ւն նմա հրամայէ* էլ զոստանն անուանեալ 
կոզմանցն այնոցիկ ազատութիւն ի զարմից սորա ասէ լեալս իբր թադաւո- 
ք-կան ք-քմ՝ 

\*ակ զքէնոյշ ղտոյսջին կինն Աժդահակայ և զբաղումս ի սերմանէ Ա«ք– 
դահակայ աղջկունս հանդերձ պատանեկզբ և այլ բազում դերեզբ9 որչափ 
թէ աւելի բան պբիւր մի* բնակեցուցանէ յարևելեայ ու՚ւոց մեծի լերինն 

Ւ « ահ մանս հավթաննք որ են Համբատէ քՀսկիողայ, Դաժդոյնբ և որ 
այլը աո. եզերբ գետոյն դաստակերտը^ յոլաց մին է Վյւանջունիբ, մինչև 
հանդէպ ամրոցին. \ախջուանու* և ղերիս աւանսն9 զխրամ, զՀէհւղԽյ և զխհ– 
շականի ստ Նսկ ի միլս կողմանէ դետսյն զբոլոր դաշտն ք որոյ գլուխն Ա<ք– 

17 
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դանական ք մինչև ցնոյն ինքն ամուրն Ղյախճաւանայէ է*այց ղնախաոացեալ 
Աքրոյչ բնակեցուցանէ որդւովքն իւրովք յանդորրութեան ոպաո.ուածի 
փլածի մեծի լերինն, զորմէ լեալ ասեն յահագին իմն շարժման է • • • • 
պաչտօնեայս տայ Աքրուչայ ի նոյն \քարաց, որ աո. ոաամբ լերինն բնակե– 
ցան• 

8^1 Ըաււ հորենացւոլն Տի գբանալ որ դիրն էին ք*աբ9 Տիրան 
և Վահագն։ Վահագնի վրուլ Ւ1ոբենացին կը լիշէ հին անուանի ա– 
ռասպելե ւՆրկնէր երկին*9 զոր բամբռնահարք (տեսակ մը երգիչներ 
Հալոց մ(։ք) կ*երգէին մինչև, ^որենացւոլն ժամանակ։ 

«Ո«քանց զալս բա մ բռամբ երգելը մեր ականջով լսեցինք* ասե¬ 
լով՝ ն* որենացին կը լաւելու.* ձՎահագ նի համար երգին մ էջ կ՚ըս– 
ու.էր9 թէ վիշապներ ու. հետ կը կռուէր և կը լաղթէր9 և Հերակլի 
քաջութիւններուն շատ նման գործեր պատ մ էին զնմանէ։ %աև 
տստուածացեալ ասէին զՎահագն9 և թէ Վիրք զ։զա տկեր սորա 
կանգնած էին և. կը պաշտէին զոհիւք*։ Ը«ւա Խորենացւոլն9 մինչև. 
\Լղեքսանդր մեծ՝ Տիգրտնալ լաջորդեցին որդի ի հօրէ ութ թագա– 
ւ֊որք— Վահագն) Աքլաւաէքք *Ներսեհ9 քէտրեհ9 Ղրմոգ, ք*ագամ 9 
Վան և. ՎաՀ^՚է Ա|օ վերջինն ընդդիմանալով Աղեքսանզ։րի՝ կը 
սպանածի։ <ւ\Լլնուհետև մինչև. Վաղարշակալ թագալորելն Հալոց 
վրար ասէ Ւ1որենացին9 ՛ճշմարիտ ինչ չունիմ ի պատմել9 քանզի 
շփոթութիւն տիրեց9 ալնպէս որ շատեր իրարու, հետ կը մրցէին 
տիրել մեր երկրին9 և. ալս պատճառաւ \Լրշակ մեծ գիւրաւ մուտ 
գտնելով Հա լաս տան՝ թտգաւորեցուց զեղյւալր իւր Վաղարշակ Հալ- 
ոց վրալ*։ 

\Լլսպէս Ւ1որենացին Վահէի մահուամբ կը գոցէ Հալ կա զանց 
պատմութիւնը9 որ է նիլթ առաջին գրոց նորա9 և իբր 180 տար֊ 
ուան անիշխանութեան միջոց պարապ թողլով լաջոր դ գրոց մ էջ 
կու գտլ \Լրշակունեաց։ 

Սորա (այսինքն § ի դրան այ) որդի Թաքէյ 8 իգրան9 Վահագն 9 ղոբմէ ա– 
սեն առասպելը* \յրկնէր երկին և երկիր, երկնէր և ծիրանի ծոփ երկն ի 
ծովու֊ն ունէր զկարմրիկ եղեգնիկն• ընդ եղեգան փող ծուխ ելան էր, ընդ 
եղեգան փող բոց ելանէր, և ի բոցոյն պատանեկիկ վազէր9 *նա հուր հեր 
ունէր• ապա թէ բոց ունէր մուրուս, և աչկունքն էին արեգակունք* ՀՀայս 
երգելով ոմանց բտմբռյսմբ% լուաք իսկ ականջօք մերովրւ 8ետ որոյ և ընդ 
վիշապաց ասէին յերդն կո֊ուել նմա և յաղթել, և կարի իմն նմանագոյնս 
զՀերակլեայ նահատակութեանցն նմա երգէինէ Ա1յլ ասէին զսա և ասաուա– 
ծացեալ, և անդ յաշխարհին Վրտց զսորա չափ հասակի կանդնեալ պաաուէ- 
ին զոհիւք։ Ե*֊ սորա են զարՀք Վա^ոլ^ւ Սորա (ՎաՀագքփ) \Լոսսւան9 սո– 
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րա հերսեհ) սորա Տէարեհ) սորա Աքւ«/ք»փէ սորա Թագաւ/ք սորա Վաէր, Սորա 
*Լա4^« Սա ընդվզեալ մեո֊անի յԱղեյյլսանդրեայ Մակեդոնացւ֊ոյ։ 

0•աայաաաէհետկ մինչև ցթագաւ-որութիւնն Վ^աղարչակայ ի Հայս% ոչ ինչ 
ձշմարաաաաաաէոյն ունի մ պատմել վ^ևզ* բանգի իմն ամբոխից այը 
ղարսաաքբ. Խլաաանէին տիրել աշխարհիս» և վասն այսորիկ դիւրամուտ ի Հայս 
լեաչ Աք»շ~>կ մեծ՝ թագաւորեցուցանէ դեղբայր իւր Վ%ադարշակ ի վերայ աշ¬ 
խարհիս Հայոց է 

0ւցւէ՚ւ26շ1 Ե՝յ ևոՕՕՉԼՋ 



ԳԼՈՒԽ Ե* 

Ու%ւԴաււԹհ1ու սարաս աաա* 
1. Մարիբասեան պատմհւթիւնը ծնունդ է քրիստոնեական 

ժամանակի։ 2. ՛նամակ Վաղարշակպյ եւ առաքումն Մար Իբասպյ 
կեղծիք են։ 3. Այս ենթադրութիւնը եւ զպարագպյս նորա թելա– 
դրոգ պատճառը* 4. Զարմանալի պատահում՝ մը։ 5. նինուէ քա¬ 
ղաքը չկար առ Վաղարշակաւ։ 6. Թէեւ չիներ նինուէ առ Վա¬ 
զա րշա կա ւ ի հնուց մնացեալ դիւան կամ՝ մատեան չկարէր լի¬ 
նել անդ։ 7. Կարեւոր դիտելիք զքադդէարէնէ եւ զասորերէնէ. 
8։ նինոլէի դիւանին քաղդեական մատեանը ո՛ր քաղդէարէնով 
զրուած էր։ 9. Հին քաղդէարէն լեղուաւ մնացորդ զտնուա՚ծ է 
Երբեք։ 10. Բանք հնոց զԲերոսոսէ բա լական շեն ցուցանեէ 
թէ հին քաղդէարէն մատենագրով իւն կար։ 11. նաբատեան 
երկրագործովիւն կոչուած գիրքն հին քաղդեական աղբերէ չէ։ 
12. Մար Ի բաս ո՛ր ասորերենով թարգմԽնեց։ 13. Եզր ա կաց ու¬ 
թի ւն։ 14. Երից նահապետաց եւ Հպյկպյ ագգաբանովիւնը, զոր 
Մարիբասեան պատմովիւնն ի քաղդէական մատենէն առեալ կը 
դնէ՝ կեղծիք է։ 15. յ»որենացւղյն վկպյովիւնը, թէ Աբիւդենոս 
կը յիշէ Հպյկպյ ազգաբանովիւն,ը՝ կը պարունակէ մեծ անտեղու¬ 
թի ւն։ 16. յսորենացին զԱբիւդենոս Եւսեբիոսէ միպյն գիտէր։ 
17. Մարիբասեան պատմովիւնն զծագմանէ հպյ ցեղին՚ թէ՝ ըստ 
ժամանակին (զկնի ջրհեղեղի) եւ թէ ըստ տեղւղ/ն (ի Բաբելոն)՝ 
հակառակ է լուսդյն, զոր կուտան մեզ արդի երկրաբանական, 
լեզուաբանական ել պատմական տեղեկովիւնք։ 18. Եզրակա– 
ցովիւն. Հնովիւն հպյ ցեղին։ 19. •Քաղդէական մատենին ըն– 
ծպյուած գաղափարը քրիստոնեական են, ոչ թէ քաղդէական– 
հեթանոսական։ 20. Անդէպ է հաւատալ քաղդէական մատ են ի 
կամ տարեգրի մը մէչ Հպյկպյ նկարագրին պէս երկպյն նկարա¬ 
գիր։ 21. Եւս աւելի անդէպ է հաւատալ Հպյկպյ յաՀորդներուն 
մանր պատմհւթիւնը քաղդէական դիւանին մէչ։ 22. Ցատուկ ան– 
ուանք ի պատմովեան Մար Իբասպյ եւ ստուգաբանովիւնք եւս 
աւելի կասկածելի կը գործեն պյն պատմհւթիւնը. Իոոխոոուեի. 
Հարք։ 23. Մեդէպ է Մարիբասեան պատմովեան զՀպյաստան 
ամայի ենթադրեին առ Հպյկաւ եւ առ յաչորդօք նորա։ 24. Քննու– 
թիւն զպատմհվենէն Արամպյ. Զարմանալի խոստ ով անութ իւն 
մը։ 25. Գիտողովեան արժանի պյլ կէտ։ 26. Առաջին, Երկրորդ, 
Երրորդ եւ Չորրորդ Հպյք կոչմանց պատմական ծագումի։ 27. 
Անուանք տուեալք Հայաստանի այ/ելպյլ ժամանակ։ 28.ն նիոսի 
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4հ ԱրամԱս յարաքերութիւնը. Այս պատմհւթեան քուն աղբիւրը: 
29. Թէ Արամպյ եւ նինոսի թո լականն ուստի՛ առն ուա ծ է։ 30. 
Արպյի վէպը։ 31. Հպյոց առասպելն զՇամիրամ1պ. Արւգյի վէպին 
բարոյական իմաստը։ 32. –Քսան եւ եօթն հայ իշխանը.Թէ ուստի՛ 
են Հպյկակպյ ապստամբաթեան եւ Հարմպյրի Տըովական պատե¬ 
րազմն երթալուն պատմութիւնները։ 33. Ջփախստենէ որղւոց Աենե– 
քերիմպյ ի Հպ/ս. Հակասութիւն մի։ 34. Դիտողութիւն զԲազրատու– 
նեաց։ 35. ժամանակագրական սխալ մը։ 36. ՀկործանմԽնէ պե¬ 
տռ ւթեան Ասորեստանի առ Սարդանապաղաւ. Այլ հակասութիւն։ 
37. Դիտողութիւն զՊարուրէ. Ցովհաննէս կաթողիկոս։ 38. 8ա– 
չորդք Պարուրի. Այլ հակասութիւն։ 39. Դիտողութիւն զպատմու– 
թենէ Տիզրանպյ։ 40. Այս պատմհւթեան զլխաւոր պարագաները 
որ անղէպ Են։ 41. Դարձեալ հակասութիւն։ 42. Տիզրանւսյ եւ Աժ– 
դահակայ մէչ անցից անտեղութիւնը։ 43. Մար Իբասպյ ընծայ– 
ուած պատմութիւնն զԱԺդահակայ նման ութին է Հերոդոտոսի 
պատմհւթեան։ 44. Դիտողութիւն ղգերոլթենէն Մաթաց։ 45. Վե– 
տպյի առասպելը։ 46. Ընղհանուր եզրակացութիլն։ 

1. Ա/ս է ահաւասիկ Հալ կա զանց պատմութիւնը, զոլV ըստ Ւո– 
բենացւոլն բերալ XVալւ Նբաս Նինուէի գիլանէն առ. Վ^աղարշակ ։ 

ալս պատմութիւնը վէպ է մ անաւանգ, քան վաղեմի դիւանէ մը 
հանուաՆ սաոլգ տարեգիր% ալնպէս լալտնի է մինչև, 
վերքր, որ իբրև, ազգտլին վավերական պատմութիւն դնելով զալն 
աււաքի լուսաւորեալ աշխարհի ոչ ալլ ինչ կը շահին ք եթէ ոչ յու– 
դնել խորին տգիտութիւն պատմութեան, և լետին գի ւր ահա լա– 
նութիւն։ Արդարև. անաչառ, քննելով Ս* արիրասեան պա ամոլ.- 
թեան ներքին և– արտաքին պարագաները կը գտնենք զալն քրիս– 
սան է ական ժամանակի Ննոլնգ, որ չկարէ լինել հև ադոլն քան զերկ– 
բորգ գար քրիստոնէութեան։ Ալսմ ապացոլց է իբր թէ հեթանո¬ 
սական անուններով |լ ո՛ճով, բալց Ըստ էութեան և պարագալից 
****** ԳհՔ^ն առն ուտ Ն պատմութիւնն զՆագմանէ մարգկալին 
ազդին լերից որդւոց Նոլի, զաշտարակաշինութենէ, պխ առն ա կու¬ 
թեն է լեզույսց, զ բաժան մ անէ ազգաց և գա զգա բան ութ են է 8 աբեթի, 
քթբժէ Մաբիբասեան պաամութիւն կու տտլ սերել զՀալկ, Նա֊ 
նոթ ազգին էբրև հ*կա1 դիլ֊Յազ^ ման ալանդ քան իբրև նահա– 
պեա* Մարիրասեան պատմութիւն է ստեղՆող անձն, ով որ է՝ 
լեա երևաակալելոլ զնինոլէ քաղաք դեռ. կանգուն իբր 150-ին նախ 
քան քք^« և գնելոլ անդ ի վաղնջուց մնացեալ գիւան, և հրամա– 

սանդրի քաղգէարէնէ լունարէն թարգմանեալ և Հալոց 
նախագպն ժամանակին պատմութիւնը պարունակող մատեան՝ ալն 
պաամութիւնը լիշեալ գիլանէն հանել տալու լարմարագոլն զոք 
արդարև չէր կևար գտնել քան գՎ^աղարշակ, Հալոց աո.աքին ար֊ 
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*Նտխ կը հարցուցանենբ, թէ ուստի ունեցաւ Վ^աղարշակ Նին– 
ուէի դիւանին մէք Հալոց պատմութիւն մը փնտռվել տալու խոր– 
շակունի թագաւորը, գեղրայր Արշակայ, զոր հնտրողն պատմոլ– 
թեան կը կաբՆէ տիրող ինչպես Ւարելոնի՝ նոյնպէս Ղքինուէի։ 
հուրգլւ, մինչև ղրկել ղՄար Նբաս առ. \Լրշակ այնպիսի աներկբա յ՝ 
ութեամր, որպէս թէ ստուգիւ գիտէր, թէ կային հոն Հայոց պաա– 
մութիւնը պաըունակող գբեան*֊ *Հրամալես(ցես) րանալ զգիլանգ 
արբունի առաջի առնդ••• գի գտևալ զըղձալին ևղրօր բո և որ֊ 
գսոյ՝ րերցէր զստղ/գե փութաւզէս»* 9*այս ասացաբ ենթադրելով, թէ 
իբր 1 ԵՕ-ին նախ բան քքք» կար Վ^աղարշակ անուն անձ մը, եղ֊ 
րայր Պարթևաց թագաւորին ՝Արշակալ, ի նմանէ կարգեալ թա¬ 
ղալո ր Հայոց և Միջագետաց* բանգի ինչ որ կը գրէ \^որենացին 
գՎ^աղարշակայ և գեր կուց յաջորգաց նորա՝ չէ պատմական, որպէս 
տես ցոլ բ յետոյ։ (՝այյ թո զուն§բ գայս առ. այժմ։ Դողուն բ նաև 
Վ^աղարշակս. | ընՆալուաՆ նամակին աւելորգ և անբնական յաւելուաՆ– 
ները, որ նա էակին անհարագատութիւնը կը մատնեն։ Ո՞չ տպաբէն 
աւելորգ և անբնական էր Վ^աղարշակայ յիշեցնել Ա|տշակալ, թէ էր 
«կրտսեր եղբայր նորա», և թէ «ի նմանէ կարգեալ էր թագաւսր 
Հայոց*, պարագաների որ արգէն Նանօթ էին \Լրշակայ։ Օչինչ ընդ¬ 
հատ անբնական էր նաև անյայտ և անՆանօթ բանի մը համար $ 
որպիսի էր Հայոց պատմոլթեան գտնոլիլն ի գիւանին՝ ասելն Վ«օ– 
զարշակայ ցեղրայր իլլւ« «քայ զգիւանգ այս մարդուն, որպէս գի 
եղրօրգ ըղձալին գտնելով ստոյգը բերէ փութապէս»։ 

3. II ասնաւոր գիտողոլթեան արժանի են սակայն Ս՝ար Եքսօ* 
սայ առ.աբման պարագաները, որ կը ցուցանեն, թէ այս առա բումն, 
հանգել։ձ պարագայիլբ պատմական պատ՝ճառ.է մը թելագրուաՆ 
կեղն ի բ է։ Օահակ ագրատ ունի Հայոց պատմութիլն մը գրել էլա– 
ռաջարկկ II ովսհսի որենացւոյ, որ արդարև գայնոլ ժամանակաւ 
առաջին և թերևս մի միայն կարող անձն էր յագգին այնպիսի գորՆ 
մը գլուխ հանելու։ Կերպով մը որ մեզ անՆանօթ է% Մովսէս կը 
ստանա յ իբր հին բազգէական մ ատեն է մը աոնսւաՆ կեղՆ աղբիւր 
մը հնագոյն ժամանակի պատմութեան Հայոց։ Այ* աղբիլբն հնա- 
բոգին հարկ էր ցուցնել, թէ ինչ առթիւ, յոյր ձեոն և ույստի ձեռբ 
բերուաՆ էր այն։ Բազգէական հին մատեան մը ուր կրնար գըտ– 
նուիլ, եթէ ոչ ք^աբելոն կամ *Նինուէ։ \Լղբիլրն հնտրողն այս վեր¬ 
ջին բաղաբը կ՚ընտրէ իբրև տեղի բազգէական մատենին, թէպէտ 
ի ժամանակին, լորում այս մատեանը գտնուաՆ կը գնէ, այն է 
150-ին նախ բան յքր. առ. Վ^աղարշակալ նինսլէ ի վաղուց ան¬ 
հետ եղաՆ էր, և եթէ չէր ես անհետ թալ լԱսորեստանեայց և 
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է ՝$աղդէացւոց մնացեալ գիլան և մաաեան չկար էին լինել անդ* 
որպէս տեսցուբ ի ստորև. աղբիւրն հնար ողը չկար աղ և չէր 
կարող գիտել ալս պարագաները• պատմական և բանասիրական գի- 
տութիւնբ ալեր գարու, չզօրէին այնչափ հեո.ուն երթալ։ լետ 
գաանելոլ տեղւոլ բաղդ էական մատենին՝ կը գտնուի նաև զալն 
անտի հանել տուող անձը, ալն է Նինուէի կողմ անց իշխող մենին 
Արշակալ Պարթևի եղբայրը Վ^աղարշակ, որ ըստ Նորենացւոլն կամ 
ըստ բանից ալն աղբի*֊րը հնտրողին՝ ոչ միայն թագաւոր կար– 
գեալ էր լեղբօրէն ի վեր ալ Հալոց և Միջագևտաց , ալլ և պատոլէր 
ընկա լե ալ ի նման է՝ Հբաջութեան և իմ աստութեան հոգ տաներ > 
և ինքն ևս լեալ ուսումնասէր՝ փափաբ մեն ունէր գիտել Հալոց 
ազգին անցեալը։ նւ որովհետև բազգէարէն մատենէ մը չկտրէր 
օգուտ բազել Վ^տղարշակ՝ ալս գմուարութեան ևս հնարը կը գըտ– 
նուի. նախ Մղեբսանգր Մակեդոնացի թա՜րգմանել կուտալ զալն 
մաաեան ի լոլն լեզու, և ապա լոլն և ասորի լեզու աց հմուտն 
Մար Նբաս թարգմանելով զալն ի լունէ լա սորի՝ կը բերէ աո. Վա– 
զարշակէ (|չ միայն *Լազարշակ կրցալ հասկանալ (ալսպէս պարտ է 
ենթադրել) լունարէն կամ ասորերէն թարգման ոլթիւնը տլլև 1սո– 
րենացինք որոյ միայն ձեո֊բն ինկալ մին կամ միւսն լերկուց թարգ¬ 
ման ութ եանց անտի> կամ թերևս երկոբին ևս, լետ իբր 600 և III– 

ւելի ամաց» այնուհետև ոչ ուրուբ ձեո՜բն իյնալով մինչև ցայսօր։ 
4. Ա/ււ հան՛ճարեղ ենթագրութեան, ալն է Վ^ազարշւսկալ թե– 

լադրութեամ բ և Մար I* բա սալ աշխատութեամբ Հալոց պա ա մու¬ 
թե ան մը ստացման ենթագրութեան մէջք կէտ մը կալ զոր պարտ 
է զարմանալի պատահում կոչեր եթէ պատահում է և ոչ մանա– 
ւանգ խորհուրդ, և որ լանգի ի մեն գովեստ Նորենաց՚ւոյն և մե¬ 
կենաս ալ նորին \ձահակալ ք^ագրատունւոլ. բանդի վեբոլիշեալ են– 
թագրութեամբ ի մ էջ Վյսզարշակալ և 0 ահա կար ինչպէս նաև ի 
մ էջ Մար Նբաստլ և Մովսիսի՝ կը գոլանալ պաննալի համեմ ատու– 
թիւն մը . 0 ահակ իբրև եռանդուն փափա բոզ և թելագիր ազգայ¬ 
ին պատմութետն մը խմբագրոլթեան՝ լինի երկրորգ Վ^ակարշակ, 
և Նորենացին, իբրև լաջողակ և գորնոլնեալ գրիչ ալն պատմու- 
թեան՝ երկրորգ Մար Նբաս Սատինա, ալսինբն սրամիտ կամ հնա– 
րագէտ։ (Տես և Հանկլ. Հաւաբ* պտմ. Հալոց, հտ• Ա* էջ 8ւ) 

55. Մարիբասեան պատմոլթիւնը, որոլ բնագիրն աննանօթ է 
մեզ9 ընդունելու համար իբրև արդարև հանեալ ի դիւանէն *եքն– 
ոլէի՝ պարտինբ լինել նախ աներկբալ, թէ առ. *Հաղարշակաւ. %ին– 
ոլէ բա գաբը կը կենար իւ֊րով բազմագարեան հնութեամբբ, Լոք9ոՏ 
մին էր հտրկալ գիլանն9 որ կենթագրուի մնացեալ անդ հարիւրա– 
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ւոր ամաց հետե։ այն է– ի ժամանակի անտի \Լսորեսաանեայց> Քազ– 
գեացւոց և. Պարսիդ։ Օաուք^ւ գիտենք սակայն ք թե հարիւրալոր 
ամօք յաոաջ քան զՎ^աղարշակ չկար *Նինուե* Հերոգոտոսյ իբր 450– 
ին նախ քան զՔր. Նինուէի մօտևրէն անցնելով զալեր ակս նորա 
անգամ չգտաւ* իսկ Քսենոփոնք քան գնա իբր &0 տմօք յետսլ 
Նինու եի անունն անգամ չի քիչեր։ թեպե* աո. աւերտկօք նորա բա– 
նակեցաւ* նոյնպէո ի ժամանակս արչալանաց \Լդեքսանգրի9 իբր 
180 տարի յաոաջ քան վՀաղարշակ՝ չի յիշոլ֊իր ալն աշխարհաեա– 
նոթ քաղաքը։ 

6. ^ա1Տ Մարիբասեան պատմութիւնն ընդունելու, համար իբրև 
արդարև հանեալ ի գիւան են %ին ուեթ բաւական չէ մի ալն ստու– 
գիլ. գիտեր թե կար *նինուե առ. Վյաղարշակալք ալլ պարտ ե գիտել 
նաև ստուգիւ9 թե կրնար գտնուիլ հոն հին \Լսորեսաանցիներէն կամ 
՝$աղդէացիներէն մնացեալ գիւան կամ մատեան։ Ըսա արգի պատ¬ 
մական և բանասիրական ստոլգ տեղեկութեանց գիտենք սակայն9 
թե ոչ \Լսորեստանեալց և Քաղգեացւոց9 և ոչ իոկ Պյէարաց և Պար¬ 
սից ժամանակեն կրնար գտնուիլ հին մատեան և գիւան ք այսինքն 
տարեգիր կամ մատենադարան Լգրատուն^ի քանդի գիւան բառն 
ալս երկու նշանակութիւնն ունի աո մեզ։ \Լսորեստանեալք և Բաբե¬ 
լացի ք կամ Քաղդեացի ք9 ինչպես նաև նոցին դրացի արիական կամ 
հնտեւրոպական ազգեր* չունեին այբուբենական գիր և ոչ մատեան• 
գիր նոցա եէն բևեոագիր կոչուաե նշանք9 իսկ գիւան ք կամ մա– 
տեանք9 եթե արժան ե այսպես կոչել քարինք և աղիւսք նոյն 
նշանագրօք։ Հայերեն սա հին բաոերն՝ արձանազրութիևՆ9 այսինքն 
քարի վրալ փորագրութիւն9 և դաշինք կռեի որով աո– ի չԳո& 
ալլ ազգ գրութեանք գաշնագրութեանց ի քարի գրոշմուիլը կակ¬ 
նարկս ւթ բաւական կը ցուցնենք թե Հա1քէ ևս, ինչպես նոցին գր¬ 
բացի ք \) %տրեստանեալք ք Մաբք և հին Պարսք՝ ալն հին ժամանակ¬ 
ները ոչ այլով օրինակաւ գիտեին գրեր եթե ոչ կոելով այսինքն 
փորագրելով ինչպես նաև նշանագիր բաոը9 որ հին հայերեն. էեղ– 
ուալ գիր կամ տառ. կը նշանակե՝ բևեոագիր կ*ակնարկե մտնա– 
ւանգ քան այբուբենական գիր կամ տաո9 որ համեմաասւթեամբ 
շատ նոր են ի մերում լեզուի նշանագրի մաօք9 աոաջինը (յգիր)՝ 
ըստ այս նշանակութեանք վերքինը (տաո՝)՝ բոլորովին նոլա9 յետ 
անկման լեղուին մուեուաՆ։ այբուբենական գիրն արդարև հին ե» 
գեթ իք-րև հազար ամօք յաոաջ քան զքրիստոնեական թո լականն§9 
բայց աո Փիւնիկեցիս9 որոց կը վերաբերի այս գիւտին աոաջին գոր~ 
ՆաՆութիւելթերևս նոյն իսկ գիւտնք և յորոց աոաՆ են Եք– 
բայեցիք աո Օաւքւււ^ւ. կամ աո թագաւորօք։ Նսկ աո Քաղգեա–՝ 
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ցիս և \Լսսրիսք որպես և առ. Պարսս այբուբենի գորՆաՆութիւնն 
համեմ ատութեամբ աւելի նոր է* 8եա Դարեհի և ՝$սերբսի սկսան 
Պար սիկ բ գիր և գի լան ունենար ինչպես լա յանի է գի լան բառ էն 
ևսք որ արիական է* 

7. Նորենացին խօսելոՎ զմ ատեն էն, զոր որպես թէ գտաՆ էր 
Մար Նբաս ի գի լան ի անգ ՂփնուԷի՝ երկու սեմական լեզու կը լիշ էք 
բադգէարէն՝ որով գրուաե էր բուն մատեանըք և ա սորեր էն որով 
Մար Նբաս թարգմանելով բեր ալ ալն մ ատեն էն Լա լոզ վերաբերեալ 
մասըէ Նախ՝ բազգէարէն կը կոչոլի Ասորեստանի և աբելոնի կսզ֊ 
մերը խօսուաՆ հին լեզուն է որ և արևելեան արամերեն կը կոչուի* 
իսկ ասորերէն կը կոչուի հին Ե*սորւոց երկրին և Միջագետաց լե¬ 
զուն ք որ կը կոչուի հիւսիսալին արամերէն։ Երկրորդ բազդէա– 
րէն կը կոչուի ասորերէնով և եբրալեցերէնով խառն ալն դալառա– 
կան լեզուն 9 որ էր ^րէից կամ Պազեստինու լատուկ լետ գերու• 
թեանք և որով գրուաե են Եգրասալ և Դանիելի գրոց մէկ մասըք 
և ուրիշ հր էական գրեանք ալս ինքն ա՛ի շնա , քվարկում և &*ալմուտ 
կոչուաե գիրբերը* և ալս պատ՜ճառալ ալս բազգէարէնը կը կոչուի 
գրոց բազգէարէն կամ թարկումեան և թալմուտեան բազգէարէն > 

(օհ&1ճճ8ո եւեԱգսճ, է&րջսապս6, է&1աս<1պս6> Տքրօ-օհ&ա&յս©)» 
և ասորերէն կը կոչուի վերջին կամ նոր ասորերէնը9 որ լետ բրիսա 
աոնէութեան եազկեցաւ և կը կոչուի բրիստոնէական արամերէն 
(ձր»ա»էտա6 շհրճէաո, տյրազս©)» 

8, Արգ կը հարցունենբ♦ նինուէի գիւանին բաղգէական մա– 
աեանը որ բազգէարէնով գրուաե էր• հքն բաղգէարէնովք այսինքն 
արևելեան արամերէնով կամ հին Մսորեսաանեալց և Ւաբելացլոց 
ֆաղդէարէնով թէ ԼրԷից քազգէարէնով։ Լին ՀազգԷարԷնով գըր– 
ուաե չկարէ ենթագրուիլք բանգի ալն լեզուն ալբուբենական գիր 
կամ գպրութիւն չուներ է և ալն ժամանակէն մնացաե ալբուբենա • 
կան գրով գրուաե ամենևին չկայ։ Եթէ երբէբ ալն լեզուաւ գըր- 
ուաե է՝ բևեռագիր կոչուաե նշանագիրներով գրուաե ՝է> նւ թերևս 
բևեռագիր արձանագրութեանց միոլ տեսակին լեզուն ալն հին 
բազգէարէնն է։ 

Օ. Մ բ գար և կարեոլաե է է թէ հին ՝Նազգէացիբ գիր և մատե– 
նագրութիւն ունէինք և թէ ալն հին բազգէական մատենագրութենէ 
բազում ինչ թարգմանուաե էր ի հնումն ի լոլն լեզու։ Այւ#Ա|է~" Եւ– 
ոեբեալ վկալութեամբ է ըստ Եպերս անդրի Ւազմավիպիք (որ էր 
մատենագիր լառաջնում գարու նախ բան Իերոսոս անուն 
բազգէացի մատենագիր մը Ե*դեբսանգրի ժամանակ> «Ե տիս \Լզեբ֊ 
սանդրի Փիլիպպեալ, xօր^' ,ՃXտ^^V8բօV ւօօ Փձարօօ րր)7 7^աօո», հին 

18 
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ֆսպգէարՀնէն թարգմանեք ալլևալլ գրևան9 որ «ի Ւաբելսնի բազում 
զգուշութեամր պահեին լերկերիւր և ի հն դետ ասան բիւրսք ամէոքք 
(որս (եր) գէր պատմութեանք ղեր կնիք և զերկրե և զեովէ և զնա– 
խակերտն արարչութենե։ և. զթագաւորաք և զնոքոլն ֆրաք և զգոր– 
եոքք և պջրհեզեղէն*։ (Աո. Եւսեբ. ՝$րոն* Ա« Հա*)ւ 

Նաև Շովոեպոս հրեալ պատմիչն զՒերոսոսալ ասեք թե է հին 
(&❁Ոեահա^0 աււնլով գրեք մեր (ՀրԷիք) "ւգգին վըտլ 
հան գոլն Ս*ովսէոի* «ճառեք իք ալժմիկ զաո. ի ՝ՀաղդեաքւՈք մի ըոա 
մի*ջե գրեալսն և զպատմեալսք լորս կալ բազում միաբանոլթիւն 
և աո. տլլ ևս մեր գիրս։ Եւ֊ վկալ ալսոքիկ Ւերոսոս ե> ա/ք ՔաՂ~ 
դետքի լազգե և երևելի լամենեսին% որ զխրատու և զիմասաու– 
թեամբ գալին« բանգի և զաստեղագիտութեանն մատեանս և որ ինչ 
ի կազդեիք ճարտարութիւն իմաստութեան պատմեր՝ նա եհան ի 
Ծունաք լեզու.է Նոլն իսկ ֆերոոոսն մտադիւր զհետ երթեալ առաջ֊ 
նձքն մատենիք ՀՓաղդեաքւոքք վասն ջրհեղեղին և բնաջինջ մարգ- 
կան ապական ութեանն լինելս լ՝ ղնոլն ձև ըսա Մովսիսի պա ամոլ- 
թեանն վիպագրեաք • և վասն արկղակերտ տապանին որով Նովբսո 
(Նւ»յ) նախնին մերոլ ազգիս (Հրեիք) ապրեքէսւ, և երթեալ գա֊ 
դարե ի գլուխս լերանց Հա լաս տան աշխարհին» և ապա մի ըստ միս- 
ջե ի Նովբալ համարեալ և զնոքին ժամանակսն լա լելե ալ ի *Սա– 
բոլպաղսարոԱք ի Ւոբելոնի և ^աղդեաքլոք թագաւորն եկեալ 
հասանե* (Աո. նւսեբ* ՝$ր* Ա* հտ*Ն 

10. Ւալք արդի բննադատութիւնը չկրնար պատմական լարգ 
ընեալել լանուն Ւերոսոսի տրուաե հատակոտորներում և ոչ պնոլն 
ինբն Ւերոսոս ՛ճանաչել իբրև արդարև պատմական անձ և բաղ– 
դետքի։ \Լրդարև զար ման բ ե։ ոք արիական անուն կրող բազգե՜ 
քի մը9 աո ւէեեալ \Լղեբսանդրիւք ի բաղդեարենե լունարեն մա- 
տեաններ կը թարգմանեք և ալս մատեաններ կը մնան անեանօթ 
աշխարհի ք նա մանաւանգ կը կորսուին» և ապա լանկարեք լաոաջ- 
նում գարե անտի բրիստոնէութեան՝ կը Նանօթանան ոչ իբրև ամ– 
բոպջ9 ալլ իբրև հատակոտոր բ9 հեթանոսական առասպելախառն 
գունովք ե կեղեք ական նպատակալ գրող հեղինակաք ոմանք 9 որ¬ 
պիսի են Շովոեպոս և Նւսեբիոսք իբրև հզօր ապադոլքբ հաստա¬ 
տելու հին հրեական տւանգութիւններ։ Ապա» որպես աոե (*ընանք 
հմուտն հին արևելեան մատևնագրութեանք մանաւանգ սեմականին՝ 
«առողջ բննա դատ ութի ւն չկրնար իբրև վալեր ական ընդունել ինչ 
որ լոլնք գլխալորապես ե կեղեք ական պտտմութիւնը էլ ընՆալեքունե 
մեզ լանուն Ւերոսոսիք \Լբիլգենալ, Ս՝անեթ ոնիք Շանբոնիաթոնի ք 
իբրև մնաք որդս հին արևելեան կորուսեալ մատենագրոլթեան** 
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11. Կարգիս արաբերեն մա տեփն մը գտնոսեցաս <ւՆաբա ամրան 
երկրագոր եոսթիսն* անոսամբ։ Ըււա բանից այսը մ ատենք Նա բա– 
աաՏէ կսչսւ֊աե շատ հին ազգ մը բարևել*՝ որպես թե եաղկեալ 
մաաենագրոսթիսն սսնէր զմշակոսթենէէ զբժշկականոսթենե։ քք«ս 
եաբանոսթենէէ զբնագիտոսթենեք զաստևզագիտ»էսթենէ և. պայլ 
գիաոսթեանց , և թե աԷս մատեան Նաբատացսոց մատենագրաս» 
թենեն մնացորդ Էր։ (էմանք յեսրոպացի գիտնոց կարեեցին, թե 
Նաբատացիք հին Քաղդեացի ք եին, ոլատի և այն մաաեանն եք 
հին քաղդեական գպրոսթեան մնացորդ, արաբերեն թարգմանեալ, 
և աստի կամեցան հետևցներ թե առ. հին Փաղգեացիա կամ Ւաբե* 
լացիս և աո. \Լսորեստանեալս գայր դպբութիւն և մատենագրոս– 
թիւն։ Ւայց յեաոյ ՛ճիշտ քննոսթեամբ տեսնասեցաս, թե Նարտ* 
աեան երկրագորեոսթիսն անոսանեալ գիրքն եր արաբացսոյ մը գարե 
առասպելախառն, որոյ մատենագրու. թեան թ եսականը չէ հին քան 
զե» գար յետ և թե Նաբաատցիք ոչ ալլ ինչ Էին% եթե աչ հին 
հեթանոս արաբացի ցեզ ի կողմանս ֆաբելոնի կամ Պազտաաոս։ 
(ՄաււբԷրայ, Լնախ օս* արևել* ազգ• է^ 19Ց)է 

12. Նոյն պես կը հարցոսնենք ասորերենին համար» Մար Նբաս 
որ ասորերենով թարգմանեց քաղդեական մատենէն Հայոց վերա– 
բերեալ մասը և բերաս առ Վյազարշակ* հքն ասորերենով, այսինքն 
հիսսիսային արամերեն կոչոսաե լեգո սաս, թե նոր կամ Տյ1Ղ8Հ|Ա0 կսԼ" 
ուաե ասորերենով։ Լին ասորերենով չեր կարող, քանզի նաև այս 
լեզս սաս հին գրոսաե ամենևին չկ՚ոյ. հնագոյն արձանագրոսթիսնք 
որ գտնոսաե են Մսորսոց երկրին այլ և այլ կողմերը, գլխասորա– 
պես ի Ւալմիրա՝ չեն հին քան պերկբորդ գար քրիստոնեասթեան, 
և լեղսսն նոր ասորերեն ե կամ շատ մօտ նմին։ Նսկ եթե Մար Ւք»– 

ասյ թ արգմանութեան ասորերենը նոր ասորերեն (Տյք1ձ(|Ա6) էք* կր 
հետևի թե Ս՝աչ» Նբաս յետոյ եր քան յք* գար քրիստանեաւթեան։ 
%արամեական լեզոսաց և զգպրոսթենե նոցա ընդարձակ խօսույաՆ ե 
ի Պատմոսթեան Սեմական լեզոսաց Փընանի։ 

13. Մրգ՝ որովհետև յառաջ քան զքրիստոնեական թո սա– 
կանն բաց ի Հր է է, Հաղդէարէնէն բնիկ բաղգէարէն, և էեա Հրիս– 
աոնեոսթեան նոր ասորերենեն ասրիշ ասորերեն գպրսսթիսն կամ 
քքել չկար, քնչպէս կրնար այնչափ հարիսրասոր ամօք յառաջ քան 
քսյն թո սա կան քազգեարեն լեգո սաս գրոսաե մատեան գրտ~ 
նոսիլ ի Նինոսէ։ և քնչպես Մար Նբաս, 150 ամօք յառաջ քան 
զբբիօա անէական թո սա կանն, այն է իրր երեքհարիսր ամօք յառաջ 
քան զսկիզբն ասորական (տյա(յԱ6) գպրոսթեան1 կրցաս ասորերեն 
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թարգմանել Հալոց պատմոլթիւնը, զոր գտաւ քաղգկարկնկ լունա- 
րկն թարգմանեալ մատենին մկք։ 

Մարիրասեան պաամութիլնն ստեղեողր, որ անտարակոլս լե– 
աոլ կ քան զերկրորդ դար քրիստոնկական թուականէնք զոր օրի¬ 
նակ, չլինելով աեզեակ հին պատմութեան՝ կը կարեկը, թե Վ*ւ 
ղարշակալ ժամանակ Նինսւկ կար• նոլնպկս չլինելով աեզեակ սեմա¬ 
կան լեգո լաց դպրութեան պատ մ ութեան՝ կը կարեկը, թե նոլն 
Վ^աղարշակալ ժամանակ էլ րազմօք իոկ լառաջ քան զնա կաք 
քաղգկարկն և ասորերեն գպրութիւն, ալս ինքն թե ալն լեզունե¬ 
րով մաաեաններ կը գրուկին* ուստի և նախ քաղգկարկն գրուաե 
մաաեան կը գնկ ի նինուէ, կանգուն համարելով ալս քաղաքը, և 
ապա ալն քաղգկարկն գրուաե մատենին լունարկն թարգմանսւ– 
թենկն Նրա սալ Հալոց պատմութեան ասորերեն թարգմանու- 
թիսն մը բևրևլ կ ու տալ աո. Վ^աղարշակ։ Ա|0 ալնպկս կ՝ որպես թե 
ոք չգիտելով ղպատմութիւն հա լերկն գպրութեան և զժտմանակ 
գի լա ի հալևրկն նշանագրաց՝ դարերով լառաջ քան գՍ ահակ և 
զՄեսրոպ ենթադրեր հա լերկն գրուաե մաաեաններ կամ գիւաններւ 

14* Մեր ալս գիտողութիւնն զեագմանկ Մարիրասեան պատ– 
մութեան րաւական կ ցուցանել, թկ ալն պատմութիլնը *Նինու հի 
դիւանկն հանոլաե գնել հին ժամանակին, և առանձինն ՝$ապ– 
գէացւոց և Նինոլկի պատմութեան անտեղեակ ուրուք կեզՆիբ է, 
զոր րոլորովին կը հեր քեն մեր այժմու ստոլգ տեզեկութի ւնք զհան– 
գամանաց ազգին և քաղաքին ալնորիկ։ Նկես շուք ալժմ ԷաԱ իմն 
գիտողութիւն, որ նոլնչափ ե ևս աւելի լալան ի կը ցուցնկ, թկ 
Մարիրասեան պատմութիւնն լետին ժամանակի, ուստի և անհա¬ 
րազատ գորե կ, ոչ թկ ստոլգ պատմութիւն հին քաղգկական ազ¬ 
գին միջոցաւ պահեալ և հասեալ մինչև առ մեզ։ Ղփաոզսւթիւնն 
զորմկ րանքս են՝ կ զա գզարան ութ են կն Հալկտլ, զոր, որպկս տե¬ 
սաք ի վեր անդր ի քսուն պատմութեան Լկջ 95)՛ որպկս թկ Մար 
Նրաս գտաւ ի քաղգկական մատենի անգ դիւանին *Նի նոլ հհ է 
Հալկալ գէպ ի վեր մինչև 8արեթ, և դեպ ի վալր մինչև ցԱրալ 
գեղեցիկ, և զորսլ վերջին մասն, ալն կ ի Հալկալ մինչև ցԱրալ՝ 
Նորենացին կը ջանալ հաստատել նաև \Լրիւգենոսի վկալոլթեամր։ 

է1 քաղգկական մատենին, լորմկ Մար Նրաս, ըստ Ն՚որենա- 
ցւոլն, հանեց Հալոց հին պատմութիւնը որպկս թկ լիշուաե կին 
•Հր ո լան, Տիտան և Տապետոսթկ, իրրե. երեք առաջին նահա– 
պետք յորոց *սերեցաւ ազգ մարգկան։ &ետ ալս երից լիշուաե կին 
անգւ ասկ Նորենացին, նաև սերունգք նոցա, և Մար Նրաս ղմին 

ի սերնգոց (ձապետոսթեալ, ալսինքն զեախահարս Հալկալ մխ 
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ալն աււաւ. սա անուններով — Շապեաոսթէք Մերոգք 0իրաթ, 
լագք Հալկ։ 8 ալտն ի է թէ ալս ազգաբանութիւնը &ննգոց էք բան– 
ղի ՀՀրուան, Տիտան և ՇապեաոսթԷ% ՝Ծննգոց 8եմ9 *^»ւք^ 8աբեթն 
են։ Ցեա Շապետոսթեալ լիշուաՆ անուանք Մերող, I էբաթ ք 
Բակլադ1 նոլնպէս ՝Ծննգոց %ոմեր, Փ*իրաս և Թորգոմն են։ Աակալն 
լազգտբանութեան աստ երկու ինչ կտլ գիտոզութեան արժանիք որ 
ազգտբանսւթեան անհարազատութիւնը կը մատնէ։ Նախ* Մսորես– 
աանցիք լալն Աքիսում հին ժամանակի $ որպիսի էլենթադրէ Մար 
Նրաս՝ չէին կարող գիտել Հկյաւան անունը որ զրադաշտական էք 
ուստի և համեմատութեամր նոր, և ոչ իսկ Տիտան անունը որ 
նոլնպէս համեմատութեամր նոր եւ լունակտն է։ Մե¬ 
րողն ու 8իրաթը Հրէից Պ^ոմեր և Թիրասն են տաււերու փոփոխու– 
թեամր։ ներելի թէ Մար Նրաս, կամ ալս անունն առնող անձը 
որ ով որ էր՝ չէ հին քան զերկրորդ դար լետ քրիստոսի՝ կար- 
Նեընելու համար, թէ վերոլիշեալ ազգաբանութիւնը Մովսիսական 
չէր 9 ալլ բոլորովին տար բեր 9 ալն է քազգէական աղբեր է՝ փոխա¬ 
նակ 0 եմ ալ և ՝ք՝ամալ ընտրաՆ է հեթանոսական անունները *Լրոլան 
և Տիտան ք իսկ զՂ^ոմեր և. Թի բաս տառ.երու շրջմամր փոխան է ի 
Մերոգ 1ւ ի 13իրաթ։ 8ետ ալս երից անուանց, որ են *էոմեր, Թ|»– 
բաս, Թորգոմ, զորս ՝Ծննգոց ա զգար անութ ի ւնը կը լիշէ իբրե֊ սե¬ 
րունդ Շարեթի՝ քազգէական մատեանն, ըստ Ւ1որենացլոլն, որ¬ 
պես թէ կը լաւելոլր* Հալկ, Մրմենակ, ալլովքն հանդերձ մինչև 
ցՄրալ։ 

15, ^որենացին անուանեալ քազգէական ազգարանութեան ալս 
վերջին մասն, ալն է ի Հալկալ մինչև ցՄրալ գեղեցիկ1 կամի հաս¬ 
տատել Մբիւգենոսի վկալութեամր, որպէս թէ Մրիւգենոս ևս կը 
փշեր Հալկալ սերունդն ալսպէս• օւԱրալն գեղեցիկ1 \Լրամեալ, Հար– 
մետր Ղ՝եզամեալ, Մմասեալ, I Լր ա մալի սալ, Մրմենակալ, (Հալկալ), 
որ եզև կենախուզ 8ելար։ Ւ*որենացին բերելով ալս ա զգա բան ու¬ 
թի ւնն իբրև լԱրիւգենոսէ՝ կը լաւելու• «Ջայս մեզ Մրիւգենոս 
լի լրում տո֊աջնում արձան ականի ի մանր ազգարանութեան ասէ9 
զոր աստ ուրեմն լետոլ ոմանք բարձին»♦ ալսինքն Մրիւգենոս 
կը պտտմէ մեզ զալս իւր աո. աջին արձանականին ի մանր ազգարա– 
նութետն, րալց զալս (Մրմենակէն մինչև Մրալ լիշուաե կտորը) 
լետոլ ոմանք բարձին։ Եթէ ՝ չենք սխալիր% V1 որենացին կամի 
ասել, թէ Մրիւգենոս ի պատմութեան ի լրում լիշաՆ էր Հալկալ 
սերունդը մինչև ցՄրալ. րտլց լետոլ ալս մասն ի պատմութենէ 
նոր ա դուրս ձգոլեցաւ։ հար ցոլն ենք սակալն♦ Մրիւդենոսի 
պատմոլթենէն ալն մասն քէնչպէս կրնար գոլրս * ձգուիլ և ընգէր։ 
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Դիցուք թե Հարց թշնամի մը կամեցա*, ալն մասն \Նբիւգձրնոսի 
պատմութենկն հանել♦ ի միոքխ ձւեռագիր օրինակե միայն կարեր 
հանել զալնք այսինքն ալն օրինակենք զսր ինք քքւէյ կամ գրել 
տուաւ* միթե կրնար \Լբիւգենոսի է" լոր ձեռագիր օրինակն երեն 
հանել– ամենևին* ապա թե ոչ հարկ եր նմա \Լբիւգենսսի պաա֊ 
մօւթեան րոլոր ձեռագիր օրինակներն որ աշխարհիս 4քա1 4/ք քք"1* 
նօւէին՝ ժողվել և քնջեր և իւր ձեռագիր օրինակը միալն տարա¬ 
ծել։ Եւ– ն՛որ են ալքին ինչպես կրցաւ գիտնալ» թե ալն մասն \Լբիւ– 
գենսսի պատմութենէն հանուած եր* ԴիՏո*֊ք թե ^սրենացին ի 
միում ի հին ձեռագիր օրինակաց Աբիւգենոսի գաաւ ալն ագզա¬ 
րան ութի ւնը , |լ լալլոլմ ձեռագիր օրինակի չգտաւ* որովհետև Ւ1#– 
րենացին Աբիւգենոսի պաամութեան աշխարհիս վրալ գանուաՆ բո– 
լսր ձեռագիր օրինակները չեր կարող ունենալ անտեղի ե ասել նորաք 
թե \Լբիւգենսս ալն ազգաբան ութի ւնը գրեց 9 և այլը լետոլ քար¬ 
ձին զալն։ 

Հ*որենացին անոլանեալ քաղդեական ազգաբանութեան հաս- 
աատութիւն աալսւ համար կամի վկալ կոչել երևելի հին պատմիչ 
մըք ինչպես կարՆսւեր ան ատենք թե եր \եբիւգենոսք և կը գՀմէ 
նսրա վկալոլթեան I Ւալց որովհետև ի պաամութեան \Լբիլգենոաի 
ոչ ոք պիտի գտներ ալն ազգաբան ութ ի ւնը կը կանխե ասել թե քե– 
տոլ զալն ոմանք բարձին։ \Լւելի գիւրին պիտի ըԱար հաւատք ընծալ– 
ել \**որենացւոլն՝ եթե ասեր♦ ես ալն ազգաբանութիւնը գտալ ի 
մի ում ի հնագոլն օրինակաց \Լրիւգենոսի9 թեպետ տեսալ ուլքիշ նս¬ 
րա գոլն օրինակ մըք ուր ալն մասը թոզուած կամ հանուած եր* 

16, Ղալս ասացաք ենթադրելով թե \^որենացին \Լբիւգենոսի 
պաամութեան բնագիրն ուներ։ Ւալց գիտենք թե \°ո րենացին քԱ– 
բիւգենոս գիտեր լՆւսեբեալ միալն» որ ի քրոնիկոնին իւրում ինչ¬ 
պես այլևայլ հեղինակներե% նոլնպես \ձբիւգենոս անուն հին պատ– 
մագրե մը կը բերե ՝Ծննգոց գրոց պաամութեան համաձայն հաա– 
ուաՆներ զնախաջրհեզեզեան նահապետացք զնոլեք ղջրհեղեղեն, 
զաշաարակաշինութենե և զխառնակութենե լեզուաց։ Նւսեբեալ 
քրոնիկոնն լառաջ քան զխորենացին թարգման ու ած եր հայերեն ք 
և \°ո րենացին Նւսեբեալ ալս հայերեն թարգմանութեան մ եք կար¬ 
դացած եր Նաբիւգենոսե բերուած հատուածները։ Փ՝ե ^որենացին 
զԱբիւգենոս Նւսեբեալ հայերեն թարգմանութենէն միայն գիտեր 
անտի լալա ե9 գի ո*~րէշ. հատուած մը զոր ի պաամութեան իւրում 
(Դիրք (՝* գլ* Ը*) կը լիշէ՝ բառ առ բառ առած ե Նւսեբեալ քրո¬ 
նիկոնին հայերեն թարգմանութենենք հանդերձ սխալով թարգման– 
չին։ Նւսեբիոս9 լետ քիշելոլ ինչ ինչ լ\Լբիլգենոսե զնաբուգոգո– 
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նոսորալ Մեգա&թենէս անուն պատմագրի մը ևս նոլն Նաբուգոդո– 
նո սորալ վեր տրերեալ հատուաե մը կը բեր է ալսպէս♦ ւՄեգասթե– 
նէս աս է* Նաբու-կոդրոսոբոս որ ուժգնագոլն էր րան զՀերակղէս՝ 
ի Ղիբէացւոց և լՆրերացւոց աշխարհն զօրաժոզով լեալ հասանէր9 
և վանեալ վկան գետ լ ընդ ձեռամր նուա՝ձէր9 և զմասն մի ի նոցտ– 
նէն լաջակողմն Պոնտոս եովու տարեալ բնակեցուցանէր» և աչքն։ 
թարգմանիչը Մեգտսթենէս բառը 9 որ մեեազօր կը նշանակի իբր 
տնական առան էք և կը թարգմանէ ալսպէս* ձՄեեազօլան9 ասէ9 
նարուկոդրոսորոսն, և ալքն։ \ԼլսպԷս, ԱԱէէ բառն՝ առաջ լիշաՆ 
\Լբիւդենոսի կ՛երթալ9 ոչ թէ էք եգասթենէսի, ուստի և Աք^է– 
նոսի կը կարնուի հատու.անը որ չէ* \Լլսպէս առան է նաև Ւ1»– 
ր են ագին։ ԱՀա Հ՚որենացւոլն հատուաեը* ւԱրիւգենոս պատմէ 
ալսպէս ասելով, \ք՝ենազօրն Նարուգոդոնոսոր բռնագոլն էր րան 
զՀերակղէս Լիրէացւոց* զօրաժոզով լեալ հասանէր ի *Լերիացւոց աշ¬ 
խարհն ք և վանեալ խորտակեալ ընդ ձեռամր նուաՀէր, և զմասն 
մի ի նոց անէ լաջակոզմն Պոնտոս եովուն աարեալ բնակեցուցանէր*։ 
\Լպա լա չանի եղաւ9 թէ Հ՛որեն ագին Եւսեբիոսի միջոցաւ մի ալն գի– 
տէր պԱբիւգենոսք ոչ թէ բուն \Լրիւդենոսի գիրր մը ունէր։ Եթէ 
Աբիւդենոս գիրր ունենար՝ ալնպիսի հա աո լան մը պիաի չգտնէր 
հոնք րան զի ինչպէս տեսան ր ալն հատուանը Մեգասթենէսի է9 
ոչ թէ \Լբիւդենոսի։ 

17* Ա/ււ դիտոզութենէն տեսնուեցաւ9 որ Հալկալ աղ գա բան ու¬ 
թի ւնն գէպ ի վեր մինչև Շապետոսթէ (8աբեթ՝) լետին ժամանա¬ 
կի րրիսսաոնէի ուրուր տկար կբզեիր է ՝Ծննգոգ ազգարանութեան 
վրալ հիմնուաեք ոչ թէ րազդէական• նոլնչափ և աւելի տկար կեղ¬ 
եիր է ազգարանութեան երկրորդ մասնյ որ է ի Հալկալ մինչև Աքւայէ 
Հիմա գանր Մարիրասեան պատմութեան ալն կէտին9 որ Հալ ազգը 
րտն զրրիսաոնէական թուականն իբր 2,200 տարի առաջ9 Հալկալ 
300 ^ ոգիէ բազկագեալ ընտանիրէն սերեալ9 և զՀալկ ի Ւարելոն 
իբրև, գժին ի հսկա լիգ անտի աշտարակաշինութեան կը դնէ* 

Հեղինակ Ս՝արիրասևան պատմութեան9 որպէս Նինուէի և սե¬ 
մական չեզուագ գպրութեան՝ նոլնպէս մարդկալին ազգին նաղ¬ 
ման 9 հնութեանք բաժանման և լեզուագ պատմութեան անտեզեակ 
կը թուի։ ՝Ծննգոց պաամութիւնը մի ալն դիանալով և զալն միալն 
գնելով ինրեան հիմն% կը կարնէ թէ ոկիդբն ազգագ9 հնագունից 
անգամ 9 ոչ անգանէ անդր րան զաշտարակաշինութիւնն9 ալսինրն՝ 
րտն գամն 2,245 նախ րան Նոլնպէս չդիանալով, թէ ազգերը 
յեզուաւ և տեղեաւ ուրոլն և տարրեր բուներու ՚ճիւղեր են9 օրոց 
ոկիգքքլ նախապատմական է՝ կը կարեէ թէ հնտեւրոպական բունին 
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վեբաբերեալ ճիւղ մը9 որպիսի են Հայր իւր գետն էն դուրս և 
իւր բուն էն զատուաՆ 9 իբր թէ ինքնօրէն առաջ եկան էր ք՝աբե– 
լոնք բոլորովին օտար և տարբեր բունոյ մը հողին վրայ։ Նոյնպէս 
ենթադրելով) թէ բոլոր մարդկային ազդը կը դտնուէր քաբելոնի 
երկիրը 0ենաարք երկնաբերձ աշտարակ մը շինելու զբազեալ կը 
կարՆԷ թէ այն ժամանակ) այսինքն իբր 2,240 տարի յառաջ քան 
զ՝$ր*% Հայաստանի կողմերը և անտի անդր թոլոր երկիրը Հ֊էոԼ ի 
հիւսիս ամայի և անբնակ էր9 այնպէս որ իբր 300 հոդիէ բաղկա- 
դե ալ ընտանիք մը9 որպիսի ասէ թէ էր ընտանիքն Հայկայ% կրցաւ 
բռնել բոլոր այն երկիրը9 և հետզհետէ բազմանալով է^ուլ զայն 
գէպ ի հիւսիս։ Այ» պատմութ իւնը կամ ման ալանդ ենթագրսւ– 
թիւնն՝ անցեալ դարերու մ էջ կրցաւ իբրև. ՛ճշմարիտ կամ դէթ 
իբր հալանական ընդունուիլ* բայց զարդիս 9 մանալանդ ի վերջին 
20 կամ 2& ամաց հետէ՝ դրական դիտութիւնք զեադմանէ9 զհնոլ– 
թենէ և զբաժանմանց մարդկային ազդին այնպիսի և այնչափ լոյս 
տուաՆ են9 որ այս խնդրոդ վրայ հին վարդապետութեանց կամ կար- 
Նեաց շատերը եթէ ոչ բոլորովին ջրուաե% դէթ մեՆապէս փոխ– 
ուաՆ կամ չափաւորուաՆ են։ Մարդկային ազդին վերաբերեալ ու¬ 
րիշ խնդիրներ թողլով որ հոս ուղղակի չեն պատկանիր մեզ առ- 
նունք միայն ինչ որ երկրաբանութիւնը9 պատմութիւնը և լեզուա– 
բանութիւնը յայտնաՆ են զհնութենէ և զբաժանմանց մարդկային 
ազդին։ Ոչ^նչ այնպէս յայտնի և որոշ կը բուդ անէ մարդկային ազդին 
հնութիլնն՝ ինչպէս երկր աբանոլթիւնը։ Այս դիտութեան դոյզն 
ինչ տեղեկութիլն ունեցողք դիտենք թէ երկրիս կեղևը կը բաղ¬ 
կանալ այլևայլ խաւերէ9 որ հետզհետէ կազմոլաՆ են հա զա րա լոր 
դարերով9 և թէ այս խալերէն շատերը, ՜ ման ալանդ վերջիններն9 
կը պարունակեն այլևայլ տեսակ դորՆարանաւոր մարմնոց9 այսինքն 
տնկոզ և շն չալորաց քարացեայներ։ Այս կը ցուցնէ9 թէ այս դոր– 
Նարանաւոր է ակներն, որ այս ինչ խալին վրայ էյապրէին ժամա– 
նակաւ 9 երբ երկրաբանական յեղափոխութեամբ մը այն խալին վրայ 
ուրիշ խաւ մը եկաւ այս նոր խալին տակ մնալով քարացան։ Ււ– 
րաքանչիւր խալ ոչ միայն անդորեարան նիւթայ, այլ և ի նմա 
գտնոլաՆ դորՆարանաւոր մարմնոց կազմ ութ եան և բաղադրոլ– 
թեան կողմանէ տարրեր է ի հնադունից քան գնա։ Ւաւ մը որչափ 
աւելի մօտ է երկրիս երեսին% այնչափ աւելի բազմազգի և աւելի 
զար գազե ալ են դորՆարանաւոր մարմին ք որ ի նմա է Եյւ կրաբանք 
ընդհանրապէս կը հաստատեն նաև9 թէ իլրաքանչիւր խալի թէ 
անդորՆարան նիւթը և թէ ի նմա դանուաՆ դորՆարանաւոր մար¬ 
մին ք բնականապէս փոխուաՆ են ի միջոցի հա զա րտ լոր գարուց 
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"էժ^ս երկրաբան ական լեզափոխութեամբբ, որ երկրիս ալն ա– 
աձրնուան երեսին վլյալ գորեուեցան բնական օրինաց ազդեցու- 
թևամբէ Նրկրիա ալժմու մակերևոլթը կամ փարջին խասը կազմոսաՆ 
է երկրաբանական լեզափոխոսթեան , նոլնպէս հարիլ– 
րաւոր, թերևս հա զար աս որ դարեր արւա^է Որովհետև երկրիս 
ոչ միալն վերջին, ալլ և բան գնա շատ հին խ ասեր էն ոմանց մ էջ 
անգամ, շնչա սորաց ի վաղուց ջնջոլաե տեսակաց, ինչպէս մամ- 
մոլթՒի, մաստոիՒոնի և ալլոց մնացորդներուն հետ կը գտնոսին 
նաև. մարդու, մնացորդներ, զորօրինակ մարդու. ոսկրոտի և մար¬ 
դու. ձեո֊օբ կամ արոսեստիս շինուաե բարեղէն, ոսկրեզէն և մե¬ 
տաղե ալ գորՆիբ, զէնբ և զարդբ, և որովհետև ալն խասերն 
լորս ալս մնացորդբ կը դանուին, հազարասոր դարերով հին են 
բան մարդուս ստեպեման տրուաե սովորական թ ոլականն՝ - ապա 
կը հետևի թէ մարդ կոչուաե տեսակ կալ երկրիս վրալ ոչ թէ 
6 կամ 7 հազար աարիներէ հետէ, ալլ թերևս նոլնչափ հազար և 
տասնապատիկ ևս աւևլի դարերէ հետէ։ Նսրոպալի ալլևալլ կող¬ 
մերն, ինչպէս Գազղիա, ֆեզդիա, \)կանտինաւեան երկիրները գըտ– 
նուաե մարդկալին անթիս մնացորդներէն, որ ալս վերջին 20 կամ 
26 տարիներ ու մ էջ մեե խնամով երևելի գիտնոց ձեռ. օբ ժողովոլաՆ 
և Եւրսպալի թանդարաննեբուն մէջ պահուաե են՝ կը տեսնոլի թէ 
Նսրոպալի կողմերն անդամ, լաո֊աջ բան զվերջին երկրաբանական 
լեզափոխոսթիւնն, կամ ըստ երկրաբանից չորրորդական և երրոր¬ 
դական կոչոսաե ժամանակներ՝ մարդ արարաեը կը դտնոսէր, թէ- 
պէտ ալն մարդիկ, ինչպէս լոսկերաց, մանասանդ ի ձևոլ դան- 
կաց, նաև ի դորեեաց և ի սովորոլթեանց նոցա կը տեսնոլի՝ Ափ– 
րիկէի և Աւսարալիոլ ալժմու վտլրենի մարգոց շատ նման էինւ Տա– 
րակոլս չկ ալ թէ, ասեն դիաունբ, երկրիս ուրիշ մասերն ևս—Աս իա, 
Ափրիկէ, Ամերիկա և Ալս արալիա, ալսպիսի հին բնակիչներ ունե– 
ցաե են լալնմ նախաւոր ժամանակին՝ եթէ ալն կողմերն ւէշեալ 
ժամանակներ ցամաբ և բնակելի էին* Ա*եկնիչբ և աստուաՆաբանբ 
ալլևալլ մեկնութիւններ տալով ալս մնացորդներուն՝ մարդկալին 
ազգին հնութիւնը բան զջրհեղեղն անդր չեն անցուներ, բալց և 
ալնպէս մարդկալին ազդին ամբալ հնոլթիլնն արդի դիտոլթեան 
երևելի դիս աերոսն կարգն է։ ՍԼյօ նիւթին վրա աւելի ընդարձակ 
աեղեկութիսն կրնալ առնուիլ մեր ժամանակին երևելի բնադիաաց 
գրոսաՆներէն, լորոց միջի իբրև պարզ և դիլրիմաց լիշաաակոս– 
թեան արժանի են դրուաեբ Պիսհների։ Ւալց թողոսնբ երկրիս ներ– 
բին խաւերը, նոլն իսկ երկրիս ալժմու երեսին վրալ մարդկալին 
ազգն ունի տմբաս հնութեան երևելի նշաններ։ 
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եքկքէ" այժմ*է. էրրէրոՀն վրայ քյրասաՆ մարդկային ազգին աէ– 
րաւ. հնոէ-թխւնր փլցնող շօշափևլի փասամրրկն մին լևզաւնէրրն են* 
Գիտուն ք \Լսիոյ և նւրոպայի հանօթ լեզուներն միայն քննեշով 
յայտնեցին զարմանալի իրեր, որ նոր լոյս հագեցին մարդկային ազ– 
գին նախաւոր պաամութեան վր այ։ Հիմա ապացուցուահ է» քե* 
զուն ևս, ու^չ բնական իրաց պէ»> հարիւրաւոր դարերով յա- 
ւլհէ^ վար ահ է բնական ընթացս։ քծնական իրաց ձայներու նմա* 
նութենէն առնլով իլր հնունդը լեզուն հաոաՆ է ողն այլևայլ 
հաոակներունք զորս լեզուաբանութիւնը կը գտնէ րոյլևաԱ տեոակ 
լեզուս, աո. անց բեր ականութեան չին ար էն էն մինչև կաաարեալ 
քերտկանութեամբ յզկեալ հնաեւ ր ոպա կան լեզուներ։ ք՝այց յ1ոյ– 
ՈԼաց քննութիւնը ոչ միայն զկենսաբանութիւն նոցա, այսինքն զե– 
զանակ հագման և զարգացման նոցա կը ցուցնէ մեզ, այլև մարդ- 
կային ազգին աշխարհագրական և ցեղային բաժանման վըաէ կր 
յա յան է կարևոր իրեր, այսինքն թէ մարդկային ազգը կը բաժ- 
նուի այլևայլ ընտանիք կամ բուն, և թէ իւրաբանչիւր բոլն իլր 
՜ճիւդերովն ունի իւր յատՈւկ գետինը երկրիս վրայ, այնպէո որ 
լեզուի մը լեզուաց որ բոլնին վերաբերելը դիանալով կրնանք աո.անց 
վարանելու ասել, թէ այն լեզուն խօսող ժողովուրդը մարդկային 
որ բոլնին կը վերաբերի և աշխարհագրապէս երկրիս որ կողմը կը 
բնակէր։ 

Երկրիս այժմու երեսին վրայ բնակող մարդկային ազգին հնու¬ 
թի ւնը և ցեղային և աշխարհագրական բաժանումները կը հաստատ– 
ուին ոչ միայն լեզուաբանութենէ, այլև պատմութևնէ։ \Լմէն ազ¬ 
գի աւանդութիւնք, նոյն իսկ եբրայական, կը վկայեն, թէ մարդ¬ 
կային վայրենի կամ ստորին ցեղեր անհանօթ ժամանակներէ հետէ 
բոն ահ էին երկրիս բոլոր երեսը։ Հին և նոր Ժամանակներ երկրիս 
որ մասը որ քաղաքակիրթ ազգեր գացին% գտան միշտ վայրենի 
ցեղեր, զորս ջնջեցին և որ ի վէպս այն հին քաղաքակիրթ ազգաց 
կը յիշուին իբրև հօկայք երկրահինք, այլևայլ անուամբք, որ– 
պէս՝ Ենակիմ, ՏԼամզումիմ, Տիտան ք, այլովքն հանդերձ, երբեմն 
նաև իբրև ՚ճիւաղներ։ Երկրագոլնտիս այն կողմերն, ուր մինչև 
վերջին քանի մը հարիւր տարիներ քաղաքակիրթ ազգեր գացահ 
չէին, ինչպէս հարալային և միջին Եափրիկէ, \Լմերիկա, Ե*ւս արալիա, 
&վկիանեան կղզիներ գտնուեցան նոյնպէս և կան տակաւին այն 
նախկին մարգկութենէն մնացորդներ, որ թէպէտ տարբեր տար¬ 
բեր յատկութիւններ ունին, զորօրինակ, ք աղցր արարս յութիլե 
Ենգիլեանք, գազանոլթիւն՝ Եասամի և Պոռնէոյի բնակիչ ք, յետին 
վտւաշոտութիւն՝ Գաիդցիք սա կողմ անէ ամենեքին միօրինակ են, 
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զի աոանց արտաքին օգնութեան չեն կարագ զարգանալ և լինել 
յառաջ ադե* ի քաղաքակրթութեան և յուսմաւնս։ Այս վայրենի 
ցեղք ղիւրեանց անցելայն բՆալ յիշատակ չուն էն, և աչ վաան ապա- 
գափն իւրեանց յսլս9 այլ իւրեանց ներկայ նէւթական կեանքը մի¬ 
այն ողորմելի կերպով գիտեն հոգալ։ Ա|«ր ցեգերուն սկիզբն այն* 
ալֆա հին ի, ար պնոցանի տեղեկութիւն ոչ այնչափ պատմութենիք 
որ չափ երկրաբանութենի պարտինք ապա սել։ Ընդհանրապես այս 
ստորին ցեղերն աս. աակաւ սակալ անհետ եղան են, ուր ար միտն• 
գամ մուտ գտան են քաղաքակիրթ աղգեր կամ գաղթականդ նա՜ 
ցաէ ինչպիա անհետ լինին վայրենի աունկք% ուր ընտանի տունկեր 
կ՚սկսին մշակուիլ։ 

Ւայց մարդկային տղգըք երկրիս այժմու երեսին վրայք վայրե• 
նէ կամ ստորին ցեղերի միայն չի բաղկանար♦ եզաՆ են նաև ան֊ 
եանօթ ժամանակների հետի քաղաքակիրթ կամ աղեիւ ցեղեր• 
Ա|« ցեղերուն ևս սկիզբը նախապատմական իք և միայ մասին նա֊ 
ցա, այն ի շատ հին ժամանակ քաղաքակրթելոց% քազաքակրթաւ– 
թեան սկիզբն ևս անՆանոթ ի մեղ♦ ալեպիս որ այն ազգերըէ զսրա 
մեք իբրև աոաջին քաղաքակիրթ աղգեր գիտենք% ի սկղբան պատ¬ 
մական ժամանակին, այսինքն իբրև չորս կամ հինգ հագար տարի 
էեռ. ա^ արդին բարձր աս տիրանալ արուեստներու, գիտութեանց , 
քաղաքային վարչութեանք մշակեալ լեգալի և դպրոլթեան անգամ 
հասան էին։ Այս հնադոյն քաղաքակիրթ ազգերն են֊֊Զինացիք՝ 
յարևելեան Աս իա, Գամեանք յարևմտեան Աաիա, ինչպիա քանա» 
նացիք (Փիւնիկի^, և ՝$ոլշեանք՝ ի միջին Աս իա և հիւսիսային արե♦ 
ւելեան Ափրիկիք ինչպիս հին Ւաբելացիք, Եթովպացիք և Եգիպ* 
աացիք։ Այււ աղ գերուն միջ մենագարն ութ ի ւն (մ են ամեն հա կալ¬ 
աձև շինքեր) և մեքենական արաւեստք ալելէ նաղկան իին քան 
քաղաքագիտութիւն և պինուորութիւն, բայց վարչութեան միջ այս 
ազգերը գրեթի ա լեպիս յաէւաջադիմ իին ինչպիս Հուո մայեցիք և 
տրգի ելրոպական աղգեր։ Եւ#4 գիր ունիին իք եք ձևով ևս –֊մե¬ 
հենական (Եգիպտացիք), գազափարագրական (Ւաբելացիք* բևե– 
ռագիր ք^, և ձայնական կամ այբուբենական (Փ|րլն^|րւ|^)է 
ազգերն է այսու քէեղաքակրթոլթեամբ իւրեանց, կային քան վքրէս~ 
աոնիական թո լականն երեք կամ չորս հազար տաբի աո.աջ։ քա* 
մեանց և Փուշեանց քաղաքակրթութիւնն անհեա եղան՛ ի աէւաջի 
քաղաքակրթութեան սեմական և մանալանդ հնտեւր սպա կան կամ 
արիական ազգաց, որ յետոյ են քան զնոսա։ 1՝ Զինաստան միայն 
մնացան և մինչև աո. մեղ հասան ի քաղաքակրթութեան այն 
հնադոյն ձևն♦ իսկ Եգիպտացիներին, Փի։ւնիկե ցիներին և Ւար ե~ 
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լագիներեն ոսնին ք մ ֆալն հատակոտորներ զորս եսրսպական մեճա– 
մեճ ազգեր իբրև պատս սա կան գանձ կը ժողվեն և կը պահեն* 

՝$աղա քակիրթ կամ ագնիս գեղեր ու. միսս մասին ք այն էր Օէմ®– 

կանագ և \1>րիականագ սկիզբը նոյնպէս նախապատմական ե1 Ա|0 

գեղեբոսն հնագոյն ասանդոսթեանգ նայելով գիտուն ք կը կարճենք 
թե նախկին բնակոսթիսնը կամ բուն հայրենիք* սոգա էր Նմաոսս 
(Հնքկ աստանոր ոսստի հա սան ական ա պես մեճի իրիք բնական յե* 
զափոխոսթեան պատճառ, աս գաղթելով եկաճ և բոն աճ են - Օէ* 

մա կանք միջին \Լսիոյ հա բասային արևմտեան մասը (Ս՝իջա գետ ք ք 
\Լսորիքյ Ար արիա, Փոքր \Լսիոյ հա բասային եգրը)ք իսկ \Լրիականք 
կամ էետեսրոպականք ի հիսսիսոյ նոգայ ի Լնդկագ կամ Տիգրիսի 
արևելեան հովտէն մինչև ի ճագս Նսրոպայ։ Նրկրիս այս մասերն 
են սեպհական տեղիք կամ յատոսկ գօտինեբք յորս յանճանօթ Ժա¬ 
ման ա կագ հետե մինչև գայսօր կը բնակին այս երկու, ցեղք* Ս1ր– 

մ ական ք և ՀԼրիականքյ ի սկգբան ստորին քան զ՝$ամեանս և ւլՀաս֊ 
շեանս ԼՓիւնիկեգիսք Ւարելագիս և Եգիպտացիս՝) մեճագորճոսթեանյ 
մեքենական արոսեստիգ և վարչոսթեան կողմ անէ» սակայն գեր ի 
վեբոյ քան գնոսաք ման ասանդ \Լրիականքք գօրոսթեամբ և քա¬ 
ղաքագիտական և գինոսոր ական հան՛ճարով յետոյ կը գերա– 
զանգեն վՀամեանս և վՀոսշեանս նաև մեքենական արոսեստիգ և 
վարչոսթեան կոզմանե մինչև գայսօր։ \Լյս երկոս ագնիս գեզերսսն 
(Եեմականագ և \Լրիականագ) գլխասոր յատկոսթեանգ մին ևս ե 
ղազդ մարգկան ի միոսթիսն աճելոս միտոսմը։ 0 եմ ական գեղե9 իսր 
տեսական գաղափարին համեմատ* այս միոսթեան գորճը ջանա գաճ 
ե կատարել կրօնիսք Լմիաստոսաճու.թեամբ)ք արիական գեղն ըեդ 
հա կառ. ակն ք իսր գորճնական հանճարոյն հետևելով գորճնական 
կերպովք այսինքն ի սկգբան՝ աշխարհակալոսթեանք և ապա՝ կրթսս– 
թեան միջոգաս։ Հերդարև մասնասոր գ իտողոսթեան արժանի ե։ գի 
աշխարհիս մեջ երևելի կրօնքք որպես հրեոսթիսնյ քրիստոնէոս– 
թի*֊ն և մահմետականոսթիսն՝ 0եմականներե ենք ոսր մեճամեճ 
աշխարհակալոսթիսնք գորճոսաճ են ընդհանրապես ի ձեոն արիա¬ 
կան կամ հնտեսրոպական ագգագ։ 

Լ^ոսսասորոսթեամբ ման ասանդ քան աշխարհակալոսթեամբ ազ¬ 
գերը բարոյապես միագնելոս գորճն այս վերջին դարերոսն պահ֊ 
ոսաճ եր ք և կը կա տարոսի հետզհետե եսրոպական ագդեգոսթեամբ 
գրեթէ բսլսր աշխարհի վրայք հնտեսրոպական Լլատին և գերմա¬ 
նական կամ սաքսոն) գեղերոս միքոցաս9 ինչպես որ իբր քսան կամ 
քսան և հինգ դար աո.աջ եղաս ու՜րիշ հնտեսրոպական գեղի մը (Տւրւ.– 

նագ) միջոգաս։ 
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Զագարակիրթ կամ ազնիւ ցեղերէն վերջինն երուն, այն է Օէ– 

մականասց և Արիականաց գաղթականութեան վրայ գիտունդ հե– 
աևեալ աեղեկսւթիւնը կոլ տան, որ եթէ ոչ բոլորովին՝ գէթ 
մեեալ մասամբ ուղիղ է է ՛Նախ՝ ըստ հնագոյն աւանգութեանց 
01րմականաց ՀԾննգոց գրոց)՝ այս բեղը (0եմ ականն) հի լսի ս էն և 
հխ աիաային արևելրէն եկող արիական ցեղերէ մ զոլելով իւր ա– 
էւաջին գաղթ ական սւթեան երկը էն, որ էր (\ւր — գասաիմ (Ար փար– 
սագ), այն է ^որգուաց երկիրը կամ \Լրմենիա՝ կսկսի գաղթել 
գէպ ի հարաւ (\Լսորւոց երկիրը)։ Այււ աո. աջին գաղթ ական ու թե– 
նէն $ սրում սեմական աւանգութիւնն Արամ կամ Ա.րամ էական 
անունը կու տայ՝ մաս մըք այն է Շոկտանեանր (\Լրաբացիր) բաժ- 

նուելով կ՚երթան գէպ ի հա բա լալին արևմտեան թերակղզին , յԱ– 

րաբիա։ Վ^երջին սեմական գաղթականութիւնն ըստ եբրայական 
պաամութեան, որ թաբայեան գաղթականութիւնն է՝ Ս՝իջագետր 
ևկաւ, 1ւ յորմէ մաս մի պԵփրատ անցնելով հաստատուեցաւ ՝8ա– 

նանացւոց եբկրին սահմանները։ Գետն անցնելուն համար եբրայե֊ 
ցի կսչուաՆ այս գաղթականութեան երևելի խումբերէն մին էին 
Հանանացւոց երկիրը մտնող \Լբրահամեանր կամ Նսրայելացիր, ո– 
բոց յաակացաւ եբրայեցի անունն, րնգ որով պէտր է հասկն ալ նաև 
ալս վերջին սեմական գաղթականութեան միւս ցեղերն, որ են 
\քագիանացիր, Մովաբացիր, Նսմայելացիր և յայնկոյս Նփրատայ 
բնակող ուրիշ ոչ-րանանացի ցեղեր։ 

0 եմ ական աց գաղթականութեան հետ սկսաե, մանաւանգ թէ 
աոաջին մղումը տուաե է նոցա՝ արշաւանր Արիականաց գէպ ի հա- 

բալ։ Այս յանգուգն և պատերազմող (արիական) ցեղն զհայե 
«–* հ* ուզղեալ ի վերայ այն ՝Հոլշեանց, որ ի վաղուց հաս- 
աաաեալ էին ի հարաւային արևելեան կոզման միջին \ձսիոյ, ալն է 
ի Ւաբելոն։ \Լյսպէս Ւաբելոնի և Ասորեստանի տիրող մեզ Նանօթ 
վերջին ցեղն հալանականապէս արիական էր, ինչպէս կը տեսնուի 
Նթյուէի և Ւաբելոնի աշխարհակալ թագաւորաց անոլններէն։ Հոգիա¬ 
նալով ալս աշխար հակա լաց լեզուն, որ թերևս իսպառ. կորսուաՆ 
է—ասէ ք%ընան (Պամ* սեմ* լեզ* 62)—յանուանց նոցա միայն ըստ 
քաւականին կը տեսնենր, թէ այն աշխարհակալր ի բնէ սեմական 
չէին* 0 եմ ական անուն մը ՝ճանչնալ շատ գիլրին է։ թագղաթփա– 
ղասար, \)եներերիմ, \Լսորգան, նոր անուանր, որ նախ և առաջ 
յականջս ժամանակակցաց Նսայեայ հնչեցին՝ եբրայերէն, փիւնէ– 
կերէն, ասորերէն, արաբերէն, միով բանիւ սեմական լեգո լաց 
բնութենէ և յօրինաց բոլորովին գուրս են։ (\րր միանգամ յարգի 
գիանոց փորձեցին սեմական լեզու օր մեկնել այն անունները չյա– 

0ւցւէւ26ժ Ե\/ Օօօցե 



- 142 — 

ջոզեէքան. ընդհակառակն պաը»կեը էն* վ մեկնել վարձելով աւելի 
մօտեցան ալն անուանց ՛ճշմարիտ ստուգաբանոլթեան»։ է՝ա/ք եթե 
ոչ ալն աշխ ար հա կա լադ ցեղը գեթ էա1"ԸգՔ նոցա, որ բոլոր Ասիսյ, 
նաև. Ափրիկեի հիւսիսային մասին տիրեցին մինչև Արաբացւոց 
(Մահմետի) աշխարհակալութիւնը կարդալ, արիական եինք ինչպե" 
Մարբ և Պարսեք ապա Շոյնբ, և քետ նոցա Լռոմալեցիր, որպես 
և այսօր երկրիս հինգ մ ասան ց ևս իշխանսւթեամբ կամ ապգե– 
ցութեամբ տիրող նոյն արիական կամ հնտեւրոպական ցեղն ե։ 
այն ե բազա բակի րթն Եւրոպա։ 

18. Ա|« ե ըԱտ աքէհ գիտնական հետազօտսւթետնց մարգ• 
կալին ցեզերուն համառոտ պաամութիւնը։ Այս պատմութենեն կը 
աեսնուի, թե ինչպես ք թոՂ վայրենի ցեղերը որ պատմութիւն չու֊ 
նին% ուրիշ իրարմե անկախ և ուրոյն ազնիւ ցեղեր անեանօթ մա* 
մանակներ երկրիս ամենայն կողմերը բռնաե և ապա յընթացս 
յոլով գարուց բազմանալով այլևայլ ճիւղեր բաժնուաե են, յոք*ց 
ոմանբ կորսուաե են, այլք կան մինչև ցայժմ։ Աքք՛ ազգերսւ 
կազմութ եան այս հին և երկայն ժամանակին մեջ հայ ցեղն ուր եք 
և ուր կրնանբ գտնել զնա։ Եթե Հայբ հնտեւրոպական են, (ւ»ք– 

պես և են իսկ նոյնչափ ստոլգիլ որչափ ստուգիւ հնտեւրոպական 
եին և են Աարբ, Պարսբ, 8ոյնբ, Հաաինբ, գերմանական և սլաւ* 
եան ցեղերի, ոչ աԱուր եք և կրնալ գտնուիլ հայ ցեղն՝ եթե *»չ 
ի մեջ համացեղից իւրոց հնտեւրոպական ազգաց և յերկրի նոցա։ 
Այս ազգաց մեջ և ընգ նոսա՝ իլր առանձին բար բառս վն և ցե¬ 
ղային յատկութևամբ կը զարգանար հաց ցեղն՝ էԷնել հնտեւրո֊ 
պակտն ճիլղ մը, մինչև եղև իսկ արգեամբ այնպիսի, և ի բազում 
յեղափոխութեանց և ի վատն գա ց կորսաեան ապրելով եկն, անՆա¬ 
նօթ ժամանակ, ի վերջին րնակութիւն իւր յերկիրն Արարատայ, 
ուր կը գտնենք գնա առաջին անգամ առ Աենեբերիմալ իբրև ա– 

ռանձին թագաւորութիւն յիշուաՆ ի ժամանակակից պատմութեան 
էրեից և յա զգային ալանգութեան Լեջ 39)։ 

Ապա հայ ազգը կամ ցեղն լառ աջ բերել ի Հայկայ, իբրև 
8աբեթի ուրումն ոերոլնգեն նահապետե մը, որ որպես թե աշտա– 
րտ կաշին ութ եան առթիւ ք*աբելոն կը գտնուեր նմանողսւթիւն ե 
ազգաբանոլթեան ՝Ծննգոց, որ իւրաբանչիւր ազգ *նոյի երեք որ֊ 
գւ֊ոց սերունգեն նահապետե մը յառաջ կը բերե* Փ*ե այե ա զգա բա¬ 
նս ւթ եան, նկատելով մանաւանգ պատմութեան պարագաները, 
կրնալ պատմական հիմ ընՆայուիլ թե ոչ թողունբ այս ի*նդիրբ» 
հայ ցեղն, իբր ճիլդ հնտեւրոպական արմ ատոլ, իւր բնական, այն 
ե արիական հողեն դուրս, սեմական երկիր մը+ ք*աբելոն բուստե 
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ենթադրել ըստ արգի գիտնական սկզբանց զպտտմսւթենե հագ¬ 
ման և զարգացման մարդկային ազգին» այնպես անտեղի է» ինչպես 
անտեղի Է հասարակահի տունկ մը էնգ սաէւուցեալ գօտւով բու֊ 
սեալ գնելէ 

10. Քաղդեական մատեանն, Ըսա Մարիբասայ, ^որենացլոյն 
վկայոլթեամբ, աշտարակաշինութիւնը փչելով ալն գորՆին ձեռ¬ 
նարկող հականերոէն համար ասէ. «8ւզացեալ ամիարԱՈԱԼանութեամք 
Ննան զամխսրիշտ խորհուրդ աշտարակաշինութեան*։ ՀԼա չտարա կա֊ 
շինութիւնն ամթարտաւանութիւն և ամիւսրիշտ խորհուրդ կոչել 

գաղափար ե* նոր ապացոյց, թե ալն գրուտեր քրիստոնեի 
գ*րե ե մանաւանգ բան նախնի հեթանոսի, մանաւանգ քաղդեացլոյ։ 

30. Օչ^էրչ ընդհատ անտեղի ե նաև քաղդեական դիւանի 
կամ տարեգրի մը մեջ մուՆուաՆ դնել ալնպիսի մանր նկարագիր մը, 
որպիսի ե նկարագիր Լալկալ անձնական յատկութիւններուն, փա– 
խատեան, հարսՆման նորա ի ք*ելայ, փոփոխ սրստգամաւորութեան, 
պատերազմին և լաղթութեանն։ է^այց թոզ ախ նկարագրին մանր 
և մեհալ մասամբ անտեղի պարագաները, որ տարեգրի կամ գի– 
ւանի մը մէջ չեին կրնար մաներ թեև այնպիսի դիլան կամ տա¬ 
րեգիր արդարև գտնոլէր առ \1>սորեստանեայս՝ մեն դիւրահալա– 
նոլթիւն ե հաւատար թե \եսորեստանի թագաւոր մը փախստական 
Հ-& մէ ետևեն ինկաւ բիւրաւոր զօր օր ի ՆինոլԷե մինչև Հայ¬ 
աստան է այսինքն Վ^անայ կողմերը, որպես թոլի ակնարկ ել պատ* 
մ ու թիւնն, մանր ձկամբք հովակ փչելով ՛ճանապարհ1 զոր 
ի հա տանել անցանել այնչափ զօրօ ք, մանաւանգ ախ ժամանակ՝ 
ամիսներ պիտոյ եինէ 1\՜րչափ յիմար պարտեր էքխել ք՝եր մինչև թո¬ 
ղուլ ամիսներով զիւ֊ր մայրաքաղաք և այնչափ մղոն հեռուն եր¬ 
թող ահագին բանա կա լ ի նուաճել կամ հնազանդեցնել 300 հոգիե 
բտղկացեալ գաղթական խումբ մը, որոյ կեսն տղայք և կանայք 
եինէ Սա ևս կը հարցունենք, թե ի *Նինուեե մինչև Հայաստան ախ 
ընդարձակ երկիրն այն ատեն շեն եր քաղաքներով և գիլզերով 
թե ամայի։ Եթե չեն եր՝ Հափ քնչպես կրցալ֊ երեքհարիլր հո- 
գ*֊ով անցնիլ այն ք աղտ քնելւէն և գիլզեր Էն որ ֆելայ հպատակ եին 
խ*ՈԼ•• Ա* &)է և այն երկիրներուն կուսա կախեր են քնչպես չաբգել– 
ուեցաւ։ Եսկ եթե ամայի եր ախ երկիրը յայնպիսում երկար ճա– 
նապարհորդութեան պաշար ուստք գտաւ Հայկ* մանաւանգ Ւել 
ուռաք գտաւ ամիսներով պաշար այնչափ բազմութեան զօրաց։ Պա– 

րագայք որ արդարև բաւական են բառնալ այն պատ մ ութ են Էն 
ամեն հաւանականութիւնէ 

Դիցուք սակայնք թե ընդ Ւելայ յարաբերութիւն ունեցալ Հայկ, 
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ուստի և (Խորեստանցիք զպատմոլթիլն նորա գիտցան և այնպես 
մանր գրեցին ի տարեգիրս իւրեանց♦ քւա^ միթե գթագաւորն և 
զզօրն իւրեանց պարսալելով և զՀայկ գովելով կը գրեին♦ հպարտ և 
և բուՍատր կոչելով զՒել* և. զզօրս նորա անկարգ, անճոռնի, յան• 
դուզն, իսկ ղՀաէկ՝ ուշիմ, խոհեմ) խպյտակն։ 

Ձ1, Նսկ լետ Լայկայ Հայաստանի մեջ գաղթականութեանց և 
ներքին շինութեանց պարապս զ և յԱսորեստանԷ բոլորովին հե¬ 
ռու 1ւ զատ ապրող յաջորգ նահապետաց պաամութիլնն ինչպես 
գիտցան Ասորեստանցիք• ապա թե "I հարկ ե ասել9 թե Ա»սորես֊ 
տանցիք յետ Հայկայ ունեցան ի Հայս գաբերով յատուկ լրտեսներ 
կամ գորեակայներք սրոց գորե եր ամենայն ինչ ի գրի հարեալ 
առաքել ի *Նինուե% տարեգիրներուն մեջ արձանագրուելոլէ 

Հայկայ յաջորգներուն պատմութիւնը9 ուր կը յիշսւ֊ին 
թականութիւնք և շինոլթիւնք որ եզան դեպ ի հիլ֊սիԱ9 ամայի են֊ 
թադրեալ երկիրը շեն մարդաշատ գորեելու բոլորովին տեղական 
և. մասնաւոր ե» ե. թեթև, վերաբերութիւն անգամ չուներ Կսորես֊ 
տանեայցք որ *Նինուեի են թադրեալ դիւանին մեջ գոնե համառս֊ 
տիւ յիշուերք ուստի և. առանց այն քննադատական պատճառնե֊ 
րուն իսկ զորս վերը մեջ բերինք տղայական դի ւր ահա լան ութի ւն 
ե նինուեական դիւանին մեջ գրուաե հաւատալ այն պատմութիլ– 
նը։ Այնպիսի հին տարեգիր մը9 եթե երբեք կաբ ի *Նինուե՝ 
նար պարունակել Ասորեստանի թագալորաց և. թերևս դրացի իշ֊ 
թանաց ոմանց յաջորդութեան և շատ երևելի գորեոց9 Ղ.որօրի– 
նակ նշանաւոր իրիք յաղթութեան ժամանակագրական համառօտ 
յի շա տա կութի ւնը9 րա/ր ոչ անձանց և տեղեաց երկայն նկարագիր֊ 
ներ9 որպիսի ե Հայկայ յաջորդտց գաղթ ականութեան պատմոլ֊ 
թիւնը9 որ որպես դիւրին ե տեսանել ոչ այլ ինչ ե արդեամբ 
եթե ոչ մեեալ մասամբ Հայաստանի երևելի բնական դրիքք աե֊ 
ղագրոլթիւնը9 զոր առանց քաղդեական հին պատմութեան մը 
կրնար յօրինել Ւ1որենացին կամ ուրիշ նմին նման ՛ճարտար գրիչ մը$ 

Ւ պատմութեան յաջորդաց Հայկայ եթե կայ ինչ կարևոր* 
պատմութեան մատենագրական կողմն ե♦ ե. այս առանց տարա֊ 
կուսի կը վերաբերի հնարագետ հանճարոյ իէորենացւոյն9 որ գիա– 
ցալ յղանալ և երևւցնել9 տեսակ մը ինքեան միայն սեպհական 
ոճոյ փափկութեամբ իմաստնագոյն և կանոնաւորագսյն աշխարհաշի֊ 
նութեան պատկեր մը զոր մտաՆել հնար եր այնպիսի հին ժամանա¬ 
կի մը համար* Ւայց զոր մեք խնդրեմք աստ* պատմութեան նիւթն 
եք ոչ թե ոճը ք որ բոլորովին դուրս ե մեր առաջիկա յ նպատակենւ 

ՋՋ. ԱՏքձաէւյ և մանաւանդ տեղեաց յատուկ անուանք9 եթե 
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արդարև պատմական են՝ ընդհանրապես կը եառայեն իբրև 
ապացոյց ի հասաոստութիւն պատմութեան։ Սակայն ի պաամու 
թե.Ն րր–,Հր“–ւ ւ ատսւկ անուանք ման ալանդ առիթ տաւաէր 
են առարկութեանց պատմութեան վա ւեր ական ութ եան դեմ։ ք*ա– 

լական մեն առարկութիւն Է արդարև ք թե ինչպես հայ նահապև– 
տաց անուանք է որ մինչև Ար այ (բաց ի Լայկա լեյ զոր ազգային 
ասսնդյութիւնն, անկախ ի ի*որենացւոյե պատմութենե, զեթ իբ~ 
րև հոկայ կը ճանչնար^, հայ լեզուին բոլորովին օտար և անՆա– 
նօթ բաՔւեր են՝ յեա Արայի սկոանին լինել կարդալ հայեցի »- 

նուններ, արմատով և կազմութեամր եանօթ և ընտանի։ $ԼՄարի« 
րաաեան պատմ ոլթիւնն իբրև ի յաո֊աջագունե ճշմարիտ ենթա– 
գբոզ մը անտարակոյս պիտի ջանայ հարթել զայս դժուարութիւն 
աոելսվք թե և ընտանիը նորա երկար մամ տնակ բնակելով 
ի Ւարելոն՝ արամերեն կը խօսեին, վասնորոյ մինչև Անուշաւյա/ն% 
լատուկ անուանք են օ տար, թերևս սեմական լեզուաւ« բայց 
յեա այնորիկ ազդին լեզուն առ. սակալ օակաւ փոխոլեցաւ, և 
լատուկ անուան ք և ո սկսան հայանալ9 այնպես որ Արմենակ, 
*Խգմո0ք Արմ ալիս ք Ամասիա, Արամ անուանց յաջոր դեցին Աէաւ– 

շաւանյ Պերճ, Բազուկ, Սկայորդի, Լրաչեայ և ոոցին նման հայե¬ 
րեն անուանք։ Այս պատճառը թերևս զորեր* եթե յիշեալ 
Նոնօթ անուանց հետ միանգամայն Նանօթ հայեցի անուանք Հյիշ~ 
աւ֊եին միևնոյն ժամանակ, ինչպես Գերեզմանը, Գոլէ, Մշակ, այ– 
լովըն հանդերձ։ 

%իաողոլթեան արժանի է» զի Արմ են ակ անունն իբրև Արմեն 
բառին անանցը կենթադրե տյս բառը, այսինքն կը ցուցնե, թե 
Արմեն բառը կար ազգին մեՀ Արմենակ անունը դրուեցաւ• 

սակայն ըստ պատմութեան ի՚որենացւոյն՝ Արմեն անունը համեմա՜ 
աութեամբ նոր ե քԱ*ն զԱրմենակ, քանզի ելաՆ ե յանուանե Ա– 

բամայ. ուստի կամ պարտին ք ընդունել, թե Արմենակ յետոք՝ եր 
քան զԱրամ, և կամ՝ թե Հայք Արմեն կոչուաՆ են յԱրմենակայ, 
ինչպես ոմանք կը համարին (եջ 5—6*)» և ոչ յԱրամայ, որպես պատ– 
մկ հորենացին։ 

Ղե պարտ առանց յիշելու անցնիլ նաև սա կետը, թե Աարի– 
րաաեան մաաենին քաղդեական բնագիրն, ապա յոլն թարգմանիչը 
և ապա ասորին Աարիբաս քնչպէս կարող եղան ճշդիւ գրել Աճա.– 

Յորայր, ՀԼարմայր, Պերճ, Սկա լորդի, Պարոլը, 
Լրաչեայ, Պաճոյճ և սոցին նման հայերեն անուններ, այնպես որ 
Iա Արենա ցին կրցալ զնոսա դիւրաւ հայերեն գարձունել։ 

նորենացին ընդհանրապես տեղեաց անունները կը հանէ յան- 

20 
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ուանե երևելի արան Այ ինչպես դՄրադաՆ՝ Մրմեն ակար պՄտսիս* 
\Լմասիալք դԵրասխ՝ Նրասաար դՄրարատ՝ \Լրալի անուններինյ ան– 
տարակոլս հաստատութիլն տալու, համար պատ մ ոլթե ան յ (լ ուրեբ 
ուրեբ թոլի հասանել իւր նպատակինւ Մրդարև քնչ ալն լի ա– 
պացոլց կրնալ պա հան քուփլ պատմութեան ճոլակտլ 1ւ Փառոխի՝ բան 
դճո լակերտն և զՓառախոտյ լատուկ անուան բ տեղեաց որ ի հին¬ 
գերորդ գարուն դեռ. կը լիշուին (Նղիշ* ապ* Վ^ենետյ 1828. էջ 136)* 

Ւալց և ալն պես և ոչ մին ի ստուգաբանութեանց ^որենացւոլն ունի 
բանասիրական կամ պատմական հիմ♦ և ստուդաբանութիւն մը ըն~ 
դունուելու համար պարտի համաձալն գտնուփլ ալս երկունք բա~ 
նասիրութեան * և պատմ ութեան։ ք*անասիրութեան և պատմու 
թեան լալանա պես անհամաձալն են սաուդաբանութիւնբյ զոր ս ««յ 
\*որենացին Հարբ ել Նրասխ անուանց։ Շետ պատմելոի իքքև ի 
Մարիբասաի թե Հալկ բնակեցաւ ւի բարձրավանդակ դաշտի 
միում)՝ կը լալելու♦ «Եւ անուանե զանուն լեռնադաշտակին 
Հար բ9 ալսինբնյ աստեն բնակեալբս՝ ազդի տանն թորդոմալա։ 
Հարբ բառին տրոլաե ալս մեկնոլթիւնը մութ ե* կր Աուցնե ոտ¬ 
կալն ք թե ^որենացին հԱՀ/ր բառին լոդնակին կը համարի զՀթսրբք 
որպես թե Հ*աւկ ա1ս անունը տուաւ իւր առաջին րնակութեան 
աեղւոլն՝ ցուցնելու համար առլապալ եկելսցյ թե թորգոմական ազ¬ 
դին (Հալոց) հարբ բնակեցան անդ։ Ւանասիր ութիւնը կը ցսւցնե 
սակալնյ թե Հարբ հալր բառին լոդնակին չի։ ալլ ուրիշ մեզի ան¬ 
ծանոթ եզակի բառ մըք ինչպես լալան ի ե բառին հոլովման ձևենք 
որ է Հարքպ/ և ոչ հարանց* ուստի աւելի տրամաբանական է են¬ 
թադրեր թի Հարբ անուան պատահական նմանութիւնը հալր քյա¬ 
ռին լոդնակւոլն հետ թելադրաՆ ե ալն պատմ ութիւնը յ բան ըն¬ 
դունել զՀարբ էըըե֊ լոգնակի հալր բառին։ զնրասխ հանել 
լանուանե Նրաստալ պատմական չե։ բանդի դիտեն բ թե նրասխ 
(Արդտբսա^ք ինչպես նաև ^ույւ՛ արիական լեզուի բառեր են և 
դետոլ հասարակաց անուան բ արիական երկիրներեն երևելինե– 
րոլն։ Պարսկաստան յ Դարաստան և ք^ակտրիա ունեին Նրասխ և 
^Հուրք ինչպես Հա լաստան (Մասբեր. Հնախօս* արևել* ազգ• եջ 503|ւ 
Ն՞նչ աւելի բանասիրական պատճառ կալ դԱրադաե 
տալ Մրմենակալ անուան ք ընդ որում ամենևին նմանսւթիւն չունի $ 
բան արեգ բառին և կամ ուրիշ արմ ատոլ մը որ անՆանօթ ե մեզ• 
կամ ինչ աւելի պատմական պատճառ կալ հաւատալույ թե Մասիս 
(որ հալցականն ե Մասի բ բառին յ սխալմամբ ուղղականացեալ^ 
ելաե ե լանուանեն Մմասիար բան Մասիոս բառենք որ լոլնարէն 
անունն է Տալրոսի հա րա լա լին արևելեան շղթա լին և աԱով ան– 
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ուամբ կը կոչուի Նքքօւայ գօտի9 կամ ըստ Հեմականաց՝ լերինր 
Արարատալդ և որոլ միջին և երկրորդական ճիւզն ե հալ Մասեաց 
գոտին* Ռչինչ ընդհատ անհիմն ե գԱլրարատ հանել լանոլանե 
ա^թալէ։ Գալով 8ոլա կերա և Փ առա խոտ անուանց՝ դիտելի ե դի ալս 
անոա֊անրլյ առաջինն իբրև ձմերոց արբունի, և երկրորդն ^1ւ 
երևելի աւյսն՝ կը լիշուին ի Ե* դարուն առ. Նղիշէի տարրեր ուղ– 
գագրութետմբ9 իրր Գոզակերտ և Փարախոտ9 ձող և փարախ բառե– 
րէնյ և աւելի բանա լոր իմաստ կու տան* Այւ# երկու, տեղեաց իբ¬ 
րև. կարևոր 9լիշատտկուիքն ի Ե* դարուն% պատ՛ճառ կու տալ մեզ 
համարել գնոսա լետնագոլն ժամանակի տեղեր 9 Հանգի Ամասիալի 
ժամանակէն մինչև հինգերորդ դար աւյան կամ գի^ղ մնացաՆ 
կարՆել հ ալանա կան չեք մանաւանդ գի հողակերտ բառին կերա 
մասնիկը ար հալ անուանց 9 մանաւանդ տեղւալ լատուկ անուանց 
մէջ ստէպ մուտ ունի՝ նոր պարսկերենի քերտէնւ հր գորՆել, ըստ 
քևանա9՝ կերտել բառ են ե* չ4»քէք Ժ^Լ եանօթ Հալոց |Աա– 
ոիալի ժամանակ, մինչ Պարսից հետ լարաբերութիւն դեռ չկար• 

Պարենագին որպես թե ի Աարիբասալ առնլով կը լիշե երիս 
անձինսք ^աւ.) Մանաւագ և Ւագ* ՀԼերկուց առաջնոց ասեք թե եթե 
եգբս՚րՀ Արմենակալ, իսկ գերրորդենք գՒագալ ասէ լինել որդի 
Մանալագալ ք և ի սոցանե համարի ս երե ալ գնահապետութիւնս Մա– 
նաւագեանցյ Ւգնունեաց և գխոռխոռունեաց* Աանաւագ և 
արդարև անձին հ եինյ և թե Աանաւագեանն և Ւգնունին ստու¬ 
գիւ կը սերեին ի Մ անաւագալ և ի Ւազալ գալս ցան ե որոշ ինչ ասել 
չուն իմ հ* Ն՚սռխոռունի անունը միալն բննեն հ աստ* Տեղւոլ կամ 
ազգի մը անունենք առանց պատմական ապացուցի9 անձ ստեգՆել 
իբրև նահապետ ալն ագգին% դիւրին ե• զորօրինակդ Տա լոս մը կամ 

մը ստեգՆել իբրև նահապետ Տալոց կամ Գուգարաց9 որպես 
եր սովորութիւն հին ազգաբանից1 գրեթե ամեն ցեղի կամ ազգի 
համար ստեգՆել նահապետ գոմնք և լանուն նորա կոչուաՆ հա¬ 
մարել գագդն կամ զցեղ* Ալս պես Եբրալեցիբ Նբերե ենք Ասորես¬ 
տանցի հ% Ասուրեէ Շոլն հ 8 աւանե* Արդ մեր Ներունի պատմիչը9 
ինչպես տեսան հ Ւո ռխոռունի անունը կը հանե ի 1°ոռալք դ\"ոռ 
Հալկալ կրտսեր սրդիներեն մին դնելով* Փ*ե Խւււ պատմական անձ 
եք թե ոչ՝ թո զուն հ ալս խնդիրը♦ տեսնենք* միալն 9 թե \"ոռխո– 
ռունի անունը կրնար ալլուստեբ 9 գեթ հալանականապես* առնուլ 
եագայմէ Խոռխոռ հին արևելեան լեզուի մը բառ ե* և. կը պա– 
տասխանե հալերեն կարկառ* լատիներեն 0&ր0©ր և գերմաներեն նտԻ 

բառերունք որ կը նշանակեն բարակոլտ կամ բանտ9 որպիսի եք 
չէանալ բերդը* Աքք.* Խոռխոռ հին անուն եք ^Հանալ բարաբլրոլն և 
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ր>Ւէ*ն՛ օր ինչպէս կ*երևի՝ ժամանակավ բոէնսէա ք կետ քներ դնե¬ 
լու֊ լատկացեալ էր (տես էջ 22)» Բանասիրական տեսութեամբ ժիթէ 
նաւազ բանավոր է կարհեր թէ ^օռխոռունին էր անուն ալն ցեղին 9 
սրում հին9 թերևս նախապատմական հարստօւթեան մը ժամա¬ 
նակ լանձնուահ էր Խոռխոռին պահպանսւթիւնը։ \Լրգարև Ւոռ– 
խոռսւնիբ ի Լայս հին նախաբտրութիւն էինք օրոց հագումն ան– 
էալտ է ք ու սակ և չենբ գիտեր թէ սերնգեամբ բուն հձք էին թէ 
ոչ* սակալն ինչպէս որ լետ գտանելոլ Վանալ բերդին հին Ւ«ււ* 
խոռ. անունը չենբ կրնար 9 \**որենացւոլն ստուգաբանութեան միտքն 
հաւատալով, ^ոռխոռունի անունը ^ոո֊է մը հանել նոլնպէս չենբ 
կրնար ալն նախարարոլթիւնն ի բնէ հալ համարեր տեսնելով ալն 
ցեղին ուրիշ մէկ անունն9 ալն է մաղխազ կամ մԽղխազՈւնիք որ 
սեմական կամ թերևս հին բուշեան լեզուին ԱԽ լաքա կամ Աէ էիք ի > 
թագալորականք բառն է։ Մասնալոր պատմական լխչատակսւթիւն 
մը չունենալով չենք կարող գիտեր –թէ ինչ պատՀառաւ ալս մասդ– 
խաղունի 9 թագաւորականք անունը արսւահ էր ալն ցեղին• բալց բա¬ 
ռին սեմական կամ բուշեան հագումը ոչ ապաբէն կրնալ կտրհել 
աար թէ \*սռխոււունիբ որ և Մաղխազունիբ Վյսնայ բերդը շինող $ 
ալն հին արմենական բևեռագիրները դրոշմ ող 9 հագմամբ հին բու– 
շեան (տես էջ 22) 23) թագա լոր ական ցեղէն էինք և կամ ալն հին 
աէրութեան արբունի պաշտօնեանելւ» թերևս թիկնապահներ ք բան¬ 
գի նաև աո. \Լրշակունեօբ ալս պաշտոնը վարեցին ^ոուխոռունիբ։ 

Բւղիղ չէ նաև բառին աղաւաղեալե համարել զՄամաբ 
(Մ ազաբա^ք որ էր հին բա գաբ Կապագովկիոր և կը թուի կոչ– 
ուահ ալսպէս լանուն հին բուշեան ազգին ՄոսՈբաց կամ |ք»ք– 
բթաց9 որ էին նախնի բնակիչբ Կապագովկիսլ և Պոնտոսիք և տպա 
սեմական և արիական ագդերէ մ զոլելով բաշուեցան դէպ ի հֆւ-ոիու 
է1 սոցա անուն կոչուահ կերևի նաև Ս՝ՈԱքեաԱ լերանց դօտին։ Ըա* 
խոբենացւօլն՝ որպէս թէ \Լրամալ կուսակալը Մյա^ /լինելօվ գՄա– 
ժաբ կոչեց լիւր անուն ք^ոլց տեղացիբ չկքնողով արտաբե¬ 
րել կոչեցին Մամաբ։ Եթէ տեղացի բ չկրցան արտաբերել մշակ 
բաոնք ինչպէս կրցան հալերէն խօսել ոորվիլ ըստ հրամանին 11քւ^և 
մար որպէս պատմէ ^որենացին* և Հայբ ընդէր ոչ պահեցին 
անունը* միթէ և Հալբ չկրցան արտաբերեր բանդի ի հին մատե¬ 
նագիրս մեր ղ Կես արիա կը գտնեն բ հալերէն անուամբ Մաժակ կոշ– 
ուահք և ոչ ուրեբ Մշակ* իշխասնբ են • • • դումա* 
րեաց թագա լորն* և ասւաբեաց գնոսա ի կողմանս Կապա դովկացւոց 
ի բսպաբն Կեսարացլոց, զոր ըստ հալերէն լեգալին (կը լաւեգու 
թարգմանիչն) Մամ աբ կոշենն Հ\Լգաթ* ճժ»Թ«)տ 
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Հօ* գիաողութիւն մը ամլացնելով վերջացնենք ալո լոդուանը։ 
նթէ հա§ քեղն Հնտեւրոպական ք հարկաւ. Աղն պես հին եէ ղի ՂԸԱա 
կիզբն նորա պատմաբանորեն ցուցնել անհնար է* փա^քի ^եր պատ¬ 
մական աւանդՈւթեանց սկիզբը չի հասնիր մինչև հոն։ Հալ ցեղը չի 
կրնար եկան համ արուի լ լԱբմենի ա, կամ ՝ճշգագոլն ևսք ի բուն 
Արաբատեան գաւաո. իլր՝ րալց եթե արիական ազգաց գաղթա¬ 
կան ութեան հոսանաց ուրիշ աոուներուն հետք սակաւ ինչ կանուխ 
կասմ անագանյ բալց անշուշտ միշտ ի նախապատմական ժամանա¬ 
կի։ Հալ ցեղին հնտեւր ոպա կան կամ արիական սկիզրր որ չափ լալա– 
նի ե՝ նոլնչափ լա լան ի եք թե ողս ցեղն ստացան ե ի*֊ր արարա– 
աեան գալատւը զալն լաոաջ բան պնա գրաւող զանգիկ ցեղերէ։ 
Այաք ապացոլց կրնան համարուիլ ալն գաւարւին և շրջակալից հին 
աշխարհագրական անուանբ — Արարասէք Արմ աւիրք Ար ագանք Ա– 
րաբս և ալլբ։ Աո֊ անց երկրալութեան մարթ Է ոաելք թե ալս և 
Խոցին նման հին անուանբ են պատմական դիպաց առթիլ թե լա- 
գրեալ արիական լեզուի բարդեր♦ բալց թե ալն բարդերը թելա– 
գրոզ դեպբ* և թե կազմիչ արմաաբ և անանց բ նոցա ալնպէս ան– 
նանօթ են մեզ ղի զճշմարիտ իմաստ նոցա գա անել պա տմութեան 
և լեզուաբանութեան ալժմու վիճակի մ էջ կարելի չէւ ԱյՆ բար– 
՛Հերը թե չադր ող դեպբ նախապատմական ենք ուստի և բոլորովին 
ար տա բոլ մեր գիտութևան սահմ անենք իսկ կազմիչ արմատ բ նոցա 
շատ հալան ական ե թե կը վերաբերեին զանդիկ լեզուին կամ ուրիշ 
հին արիական լեզուի մըք որ կորսուան կամ աննանօթ ե մեզ։ 

23» Ի հին աշխարհադիրներե գիտեն բ9 և ե արդարև հաւա– 
նականագոլնք թե ի հիւսիսալին և լարևելեան կողման Հալոց ք 
անդր բան զԵրասխ և վ\ուր, մինչև ^ովկաս և մինչև ի նովն ^աս¬ 
պից* լաննանօթ ժամանակաց հետե կը բնակեին ալլևալլ սկիւ– 
թացիք կամ արդի գիտնական բս ո.ովք դուրանեան կամ արիո—դոլ– 
րանեան ցեղեր։ Հ՚որենացին ե միալն որ աու Հալկաւ և լաջորդոբ 
նարաս ամա լի և անբնակ ենթադրելով ալն կողմերը% Հալկալ լա– 
ջորգներուն գրալեչք բաժնել և նոր նոր գաղթական ութեամբբ 
լեցունել կոլ տալ բոլոր ալն երկիրները մինչև Կովկաս։ ՏԼորօրի¬ 
նակ ք զարևելեան մ ասեն Հալոց և ղՍիւնեաց խոսելով ասե թե 
ալն երկիրը բազմամարդ և շեն դո ընողն եղաւ Գեղամալ որդին 0|ր– 
աակք որում հ՚պք նորա Ղ՝եղամ ետ ժաոանգսւթիւն Ղ*եզամալ նո¬ 
վս ւն արևելեան կողմը9 սահման կտրելով ձմինչև ցդաշտ միք որ 
(ուր) գետն Նրասխ հատեալ զբարանձաւս լեր անց% անցան ե ընդ խո֊ 
խոմաձիգո նեզոր և ահա դի ն դդչմամբ իջտնե ի դաշտն»։ Այսպես 
ըստ է՚որենտցւոլն՝ %եդամ կը պտրդևե ի նովեն Սևանալ մինչև 
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ի ջրվեժս Երասխալ ալն ընդարձակ երկիրը կիսակար Թալց թնդեր 
արդեօր Գեղամ մինչև ջրվեժները սահման կը կ**րէ կիսակար և 
չտալ նմա թոԱ երթ– ալ աւելի յարւաջ ։ Ծ>լսր պատասխանն լա չա¬ 
նի է։ ^որենացին, կամ աչլ ո որ և Է շինիչ Ս* արի բաս էրան պատ- 
մութ էրան, դիանալով թե Աիւնեաց սահմանը կը հասներ մինչև 
ալն ջրվեժները Գեղամ ալ մինչև հոն սահման դնել կու աալ ժա֊ 
ո՜անգոլթեան որդւոլն։ ք^ալց Խորենացլոլն ալս պաամութիւնն ան¬ 
հիմն է։ \°որենացին լեա պատմելսլ, թե Ծիսակ ելից Հշինոլթեամբ 
զսահմանս բնակութեան ի^րսլ և զաշխաբհն կոչեաց իւրով անուամբն 
Ծիւնիրն կը լաւևլու♦ «Ա|| Պարսը լստակագոլնս Ծիսական կոչեն է» 
Նա իւ* Ծիւնիր բառն ամենևին նմանութիւն չունի Ծիսակ անուան, 
ալլ ե քՆիկ ցեղի մը անուն։ Գալով Ծիսական բաո-ին՝ Պարսիկը, 
չորոց առնուն և Ծ*րաբացիր Ծիսական անուամբ կդիմանա լին 0 ակ 
կամ Նակ կոչուաե հին մար—սկիլթացի (ա&ԽտՕ^էհ©) ցեղի մը երկի- 
րը լարևմտից Կասպից եովուն։ Ծւստի շատ հա լան ական ե* թե 
Ծիւնեաց երկիրն, ինչպես նաև մերձակալ նահանգն Ծ*րցախու, որ 
և կոչի ի հին մատենագիրս մեր աֆորր Ծիւնիր* (Ւ»յւ# I1. 
Ծիսական և Հաբանդ համանուն գաայաոներով վաղուց բնակալ- 

թիլն եթ* %ակս*ցյ յ ժողովուրդ վալրենաբարոլ, ոտար ի Հալոց, մին- 
չև Կորեան, լեա րրիստոնեո^թեան անգամ* կոչել ալն կողմերսւն 
բնակիչները Հ գազանամիտս, վալրենագոլնս, Հիւաղաբարոլս*։ Ծ*լս 
ե, որպես ասացաը հաւանականապես Ծիւնեաց երկրին, ինչպես 
նաև Արցախու գաւաո֊ին Ծիսական կոչուելուն պաա՝ճաո֊ը, մա– 
նաւանդ զի ունիմր ՀյակաշԷն անուն գալաու, որ ե մին ի գաւա– 
ո֊աց նահանգին Օւա^է Ծակ կամ Նակ անունը կը գտնենր նաև աււ 
Եղիշեի Լեջ 80, տպագլ»♦ Վ^ևնետ* 1828) ի բաոին Ծագասաան, Օա– 
սանեանց Ծիպերիան, իբրև տեղի արսորանաց մեղուցելոց ըաղա– 
րական չանցան օր։ Նաև Նսիդորոս րարակացի, հին աշխարհագիր 
չոլն աո. Պտղոմեաւ Ղ^ագոսԷւ կը լիշե ղԾակաատան իբրև գաւաո. 
Ծակաց սկիւթացւոց |Աււ ՆնՀիՀ* Ծաոր հին Հալ* էջ 341)է Ը«ա 
Ծտրաբոնի (դպր* 3*Ա. 4, Եի ի Ւակտրիոլ մինչև ի սահմանս Հար 
ոց ալն ահագին երկիրը կը վերաբերեր Նակաց, սրոց լի շատ ակը 
մնացաՆ է։ ասէ։ Է. միում ի գաւաո֊աց Հալոց որ կոչի Հէակաղէն* 
Ըււա աւանդոլթեան իրիր։ ասէ Ծտրաբոն, Կիլրոս գնաց ի պատե¬ 
րազմ րնդդէմ Ծակաց, և լաղթելով նոցա հաստատեց Ծակետն կոչա 
ուաՆ տօնն ի պատիւ ԱնաՀաայւ 

\°որ են ազին ըստ հին սովորութեան զոր էիշեցինր վերա գոլն, 
տեսնելով Ծիսական անունը կ՚ստեղեէ Ծէսակ մը իբրև նահա– 
պետ, լորմէ սերել կու տալ ոչ մէալն զԾիւնիս աԱե֊ ղԱղուանս* և 
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որպէս գէ \Լղոլան անունն հան է է \)էսակալ՝ <սսղոլ* մականունը 
կ՚ըննաՀ նմա, 99րպէս թէ Ս|րւփակ վասն քաղցրաբարոլոսթեանն աղու, 
կը կոչսւէր, 1ւ աստի ելաս Աղոսան անունը*—ձքԼցեղս պա էս մեե և 
անոսանի մոփսացոլմն եզև մեզ լափսաջնում մատենին լի շատ ակեր 
զգունգս սիս ական, որ ժափսանգեաց զգաշտն \Լղո սանից և զլեոտ¬ 
նակողմն նորին դաշտի ք է գեաոլն Նրասխալ մինչև, ցամոսրն որ ասի 
Հնարակերտ, և աշխարհն յանուն բաղցրսսթեան բարուց նորա կո– 
չեցաս Ապո սանր, զի աղոս ձայն էին գնա» (Հ*որ, (՝> Ը«Ն %իաենբ սա* 
կալն, թէ Մղուանից հին և բոսն անունն էր գաբգարացի ( \Ըսր* (՝» 
*Ե. Գ, IV բազդատէ ընդ (՝♦ Ը«)է \Լղոսան անոսնը որ թփսրգմ անոս* 
թիսն է լատիներէն \Լլպանիա բա էսին և կը նշանակէ սպիտակ՝ 
տրոսեցաս ալն երկրին ափս Հփսոմալեցւովբ, ինշպէս Նբերիա, Հիրըք 
անունը Գուգարաց, որ նախկին և բուն անունն է Վ^րաց։ Թէ բն¬ 
դեր Մլպանիացի և Նբերիացի կոչոսեցան Հևլուանբլ և ոք*ո9 
համանուն ազդեր կան լԵպիսրոս և ի 0պանիա% այլևայլ կար* 
նիք կանք զորոց խօսել չէ պատշա՛ճ տեղլոյս* Ղիարգ և իցէ այս 
յէիւնիբլք \\րցախ, Փայտա կարան և (\ստիյ որպէս 1ւ Մուրացան ցե¬ 
ղին երկիրն յարելելից Մասեաց (տես էջ 54)՝ ի սկզբան կը վերա- 
բերէին Մարացք և ափս Մբեմենիդեամբ (լաջորդօբ Կիլրոսթ) եղեն 
նահանգբ Պարսից, և Մտրպատական կոչոլաՆ ընդարձակ եր* 
կրին երևելի մասը կը կազմէին (յ^ուղ. 1*» Աււ– Մրշակոսնեօբ, 
հաւանականապէ ս ափս մեՆաւն Տ իգրանաւ, մասնասոր դա շամբ, որ 
քՆւք դետ կը դնէր սահման ի մ էջ Հալոց և հիսսիային դրացեաց 
նոցա Վրաց և \Լղոսանից թուզ* Ե» վերոլիշեալ նահանգ¬ 
ներն եղան մասն Մեեին Հալոց, թէպէփո բնակիչները բոլորովին 
տարբեր էին ի Հալոց Նափէմամբ և լեզոսաւ, զոր նոլն ինքն Հ*որե* 
նացին կը նկարադրէ իբրեւ Հւկոկորդախօս, աղխապոսր, խժական, 
խեցբեկագոլն* ( \*որ* V Մլս նահանգներն, ինչպէս նաև 
Գուգարբ մնացին ընդ իշխանութեամբ Հալոց, թէպէփո ապստամբոս* 
թիւններ պակաս չէին (ք՝ուզ* V Ե. Խք* 1*) V)* մանաւանգ մօտ 
ի կատարաե հարստոսթե ան Մրշակունեաց։ Մուշեղ Մամիկոնեան, 
սպարապետ Պապալ, սաստիկ պատերազմաւ նուաճեց ալս և ուրիշ 
նահանգներ որ ապստամբաՆ էին ափս Մրշակաւ* ֊֊ՀԼ&*ոփւին զի*֊~ 
րեանց արբալն Մրշտկ • * ♦ նախ բփչեաշխն ՍԼղձնեաց . ♦ ♦ լետ սորա 
Գուգարաց բ դե աշխն • • » ապստամբեցին լՄրշակալ ար բալ էն Հալ* 
ոց ամուր գա սառն \Լր ձախալ • • • լետ ալսորիկ ապստամբեաց ի 
թագալորէն Հալոց տունն Հալոց թագաւորին որ էր զԱարպալա* 
կան աշխ ար հասն* լետս եկաց ի թագալորէն Հալոց ամուր աշխարհն 
Մարաց* լետս եկաց լարբալէն Հալոց և աշխարհն Կտղբից (Փալ* 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 162 - 

աակարան)* (ֆուզ* 1*» «Եւ զկոզմանս ՛Մ արաց ք քանզի էւ. 

նոքա ապստամբեցին լար քալէն Հալոց՝ հար կան էր (Մ ու, Ժղ) մե– 
եապէսք հար կան էր և զեբկիրն \Լրձախալ մեեաւ պատերազմ ալ.* 
(ֆուզ* Եք յ*Ա« IV)։ Նոլն ֆուգանդ *Ադսւանից երկիր* կը կոչէ 
զք\ւտի, ալս ինքն մասն բուն \Լզուանից որ էին անդր քան պԿուբֆ 
որպէս և վեուգարս կ9անուանէ Հաշխաբհ Վքաց^* ալս ինքն մասն 
բուն Վքտց բնակելոց լալնկոլս Կուր գետոլ* — *Առնէր (Մուշեղ) 
պատերազմ ընդ երկիրն Մզսւանից > • • • հարկանէր • • • գ(\ւտի և. 
զՇակաշէն ♦ ♦ ♦ և որ շուրթն էին զնովաւ գաւառք* և զԿուր գետ 
որպէս և յաո֊աջն լեալ էր՝ ընդ երկիրն Մղուանից և ընդ երկիրն 
Հալոց սահման արարեալ կացուցանէին* (ք*ուզ» Ե« «Ասք» 
խաղպլր սպարապետն V ուշեղ ի վեր ալ Վքաց* • • և զբդեաշխն 
գարաց որ լառաջն եառալէր թ՜ագա լորին Հալոց և ապոտամբեաց 
կա լեալ գլխատէր• ♦ ♦ 1ւ զհին սահմանսն որ լառտջուն էր լեալ 
ընդ երկիրն Հալոց 1ւ ընդ երկիրն Վքաց, որ է ինքն մեն գետն 
Կուր՝ ալնուհեաև լինքն վաարեալ դաոնալր անտի* ^(\ււք* ե* 3*Ե»)է 

&Հ$շ* նկեսցուք ալժմ ի պատմութիւնն \Լրամալ 9 որ քան զպաա– 
մութիւնն Հալկալ ընդարձակ էէ ուստի և. աւեչի անտեղի է Աար* 
րեստանի դի լան Էւ մը կամ տարեգրի մ էջ գրոլաե հաւատալ զալն։ 
ֆաւական համարելով ոտկալն ինչ որ ասացաւ զալսմանէ՝ քննենք 
միալն համառ, օտիւ \Լրամալ պատմութեան ուրիշ կէտերը։ (՝»յյ 
հարկ կը համ արինք հոս ի մէջ բերել նախ Ւ1որենացւոլն զարմանալի 
խոստովանութի։ նը զՄարիբասեան աղբեր էն։ ՀԼարմանալի է արդա– 
րևք որ մեր եեբունի պատմիչն լետ ասելոլ քրԼոլ–Ւ աո–ա^ 
գրո9 պատմութեան իւրոլ, թէ Մար Նբաս հանեց մեր ազգին &շմԽ~ 
րիտ պ ատմութիւնը Նինուէի դի լան է\ն մէջ \ձղեքսան դրի հրամանաւ 
լունարէն թ արգմ անուաՆ քաղդէական մ ատեն էն 9 որ ունէր (ւզբուն 
հնոց և զնախնեացն բանս*՝ ի ^1՝» գլուխ նոլն գրոց9 լետ յաձք. 
հանելս լ զպաամ ութիւնն \Լրամալ՝ լան կա լ»ծ> որպէս թէ ինքն իսկ 
տարակուսելով առարկութիւն մը կը ջանալ լուՆել սա կերպով• 
(*«ք, ասէք չտարակուսի ոքք թէ ընդէր ալսոքիկ (ի Հալկալ մինչև. 
ց\Լրամ պա տմ և ալքն) Ասորեստանի թագաւորաց կամ 11եհենից գրոց 
մ էջ լիշուաՆ չեն։ Նախ՝ վասն զի լառաջ են քան զժ ամ տնակն 
Նինոսի ք մինչ ոչ ոք ալսպիսեաց Լալս ինքն պատ մ ութ ի ւն գրելու^ 
փոլթ ունէր. երկրորդ՝ հարկ 1ւս չէր նոցա Լ0 աորեստանևալց | ու.– 
րիշ ազգաց օտար և հեռաւոր երկիրներու հին լուրերն և աւա^* 
դութիւնները գրել ի մատեանս թագաւորաց և մ ե հենից իւրեանցֆ 
մանտւանդ զի պարետն ք և պատիւ չէր նոցա օտար ազգաց արու- 
թիւն քաջութեան* Շիշէ և այլ ինչ պատճառ Նոլն մատենագիր 
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(ՍՆէքւ Նբաս)> թէ որովհետև հպարտ և անձնասէր էր նինոս և 
կամ էր ա շխա ր հակա չութ եան և ամենայն քաջութեան և լալու՝■ 
թեան հեղինակ զինքն ցուցանել շատ մատեաններ 9 որ զարութիւնս 
յառաջագունից քան գնա յիշատակէին՝ ետ այրել բազում ոլրեք$ 
իւրսյ ժամանակին մարգոց գորՆերն ևս գրել գագրեցնելով իւր 
գորեերը միայն գրել կու տար* Ւայց Լինչ որ մենք պատմեցինք 
զԼայոց) թէպէտ գրուտն չէին ի պատմոլթիլնս բուն թագաւորաց 
և մեհենից՝ սակայնֆ որպէս ՛Մար Նբաս ասէ9 փոքր և աննշան 
ար անց ոմանց ձեռօք երգերէ ժողվուաե և պահուաե էին էար– 
քունի գիլանին նինոլէի։ ԱՀա Իորենացւոյն բուն խօսքը. €$այց 
քժէ րնգէր այսոքիկ ի բուն մատեանս թաղալո բացն կամ մեհենիցն 
(Աոորեստանեայց^ ոչ յիշատակեցան՝ մի ոք ընդ այս երկբայացեալ 
աարակուսեսցի։ Մի՝ գի յառաջ քան զնինոսի ժամանակս թագա• 
ւորութեանն էէ յորում ոչ ոք այսպիսի իրտց փոյթ յան ձին ունէր* 
երկրորդ՝ գի ոչ հ*որկ ինչ և ոչ պէտք կարևորք էին նոցա՝ ղազ. 
գաց ©տարաց և զաշխարհաց ի բացեասյ և զհամբալս հինս և ըզ - 
պրոյցս նախնականս յիլրևանց թագաւորաց կամ մեհենից մատեանս 
գրել9 մանաւանգ զի և ոչ պարեանք ինչ նոցա և ոչ բարգաւա- 
ճանք (էին՝) օտար ազգաց քա^ութիւն և գորՆք արութեան• Բայյ 
թէպէտև ոչ ի բուն մատեանսն՝ սակայն 9 որպէս Մար Նբաս Կա* 
տինայ պատմէ9 ի փօքունց ոմանց և յաննշանից արանց9 ի գուսա¬ 
նական էն այս գա անի Ժոզովեալ ի գի լան ի արքունեաց։ Ա«»4ր և 
այլ իմն պատ՛ճառս նոյն այր (Մար Նբաւ)9 թէ որպէս ուսայ9 հր" 
պարտ և անձնասէր գոլ *Նինոս9 կամելով զինքն միայն ա շխ ար հա¬ 
կա լութեան և ամենայն քաջութեան և լաւութեան ցուցանել սկիզ* 
բըն* հրամայէ զբաղում մատեանս և զզրոյցս առաջնոցն9 ըստ աե֊ 
զեաց տեզեաց և ոյր ուրուք գորեոց քաջութեան՝ այրել• իսկ որ 
առ ի*֊ր°վք ժամանակ օք՝ գա գարե ցուցանել^ և որ ինչ վասն իւր 
միայնոյ՝ գրելա։ I1 բանից աստի I"ոբենացլոյն կը հետևի ուրեմն9 
թէ Հայկազանց կոչոլաՆ պատմութիւնն 9 ի Հայկայ մինչև ց\Լրամ9 
ոչ թէ ի ժամանակակից մարգոց գրուաե ստոյգ պտտմութիւն է՝ 
այլ յետ նինոսի աննշան մարգոց ձեռօք անուն և ժամանակն 
անյայտ երգերէ հաւաքուաե ղրոյցք։ ՏԼարմ անալի է նախ9 թէ ինչ• 
պէս գուսանական երգերէ այսպիսի երկայն և մանր պատմութիւն 
մը կրցաւ հաւա քոլիլ9 և փոքր և աննշան մարգոց ձեռամբ երգե¬ 
րէ հտնոլյաՆ հաւաքաեոյ մը մուեալ ի գիւան արքունիւ Երկրորդ՝ 
եթէ Մսորեստանցիք չունէին պէտս9 և ոչ պարետն ք և բար գա լա– 
ճանք էին նոցա օտար և հերւաւոր ազգաց զրոյցներն ի մատեանս 
թագաւորաց իւր և անց գրել քնչպէս նոյն զրոյցներն է ձեռաց փոքր 

21 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 154– 

և ա%քկշպն մարգոց պռնլով դրին յար Հունի գիսանին իսրեանց. ոչ 
փպՓՀէէն հպկսաոսթիսն ե աթ։ Սա ևս չենք հասկնարք թե թա– 
գպսորաց մատեաննկրոսն և արյունի գիսանին մ էջ քնչ տարրեր 
րոսթիսն կար Գիտողոսթեան արժանի միսս ևս կետ սա ե% դէ ^ 

րենացին, ինչպես կ՛երևի՝ կը կարեկէ թե *Նինոսի ժամանակ և լա. 
Գաջ իսկ քան գնա, կար մաաենագրոսթիսն , և ամենայն ուրեք կը 
գանթւեին ւէաաեանք, դի սանր և տարեգիրք, որպես եք Օ11– Ւ֊ք"4 
ժամ տնակաս, ուստի և ամեն տեղ ւէաաեաններ աչք ել և նորեր 
գրել կոս տաք Ղփնոսի, Ուր* որպես արդեն ասաց աս՝ շատ պասՒ• 
ճառներէ յ ալանի եք թե զալնսւ ժամանակ օր Ասորեստանեայց, 
՝քաղդեսքւ-ոց և նոցին սահմանակից ազդաց մեջ ոչ մատենտգրսւ– 
թիլն կար և ոչ մատեան* բևեալտ գիրք միայն կայինք և աշխար 
հակալ թադաւորք ևեթ դսրեաեաե են ալն դիրը գլխաւսրապես 
ՆինոսԷի և Ւաբելսնի կոզմերը» 

35, Գիտողոսթեան արժանի ուրիշ կէա մը կալ հոս է Մ արիրա– 
սեան պաամոսթիսնն առ. Մրամ աս ենթադրելով զՀա լաստան որոշ 
սահմաններով երկիր կամ թադասո րոսթիսն՝ կոս աալ սանտր 
կոխ առնել ալն սահմանները դրացի ազգաց—Մ արաց, \Լս որսաց և 
պլլոց, և Մրա մ այ՝ պա շա պանել, նա ման ասանդ րնդարձակնլ ալն 
սահմանները։ Ւայց ալս գաղափարն հակառակ կոս դալ նպն Մա– 
րիրասետն պաամսսթեան, որ ինչպես արդեն աեոանր՝ էլենթադրե 
թե Հա լաստան կոչօսաե երկիրն, առ Լալկաս և առ. լաջորդոր նա¬ 
րտ, անտեր և ամալի էր այնպես, ինչպես եք աստի դար մի Հա¬ 
ռաջ և ըստ մասին ե տա կա սին Մմերիկայի Միացեալ նահանգաց 
արևմտեան մասը և Մսս արալիա։ Նահապետր, ըստ բազմանալ 
սերնդոց իսրեանց՝ կը տարաեոսէին ընդ ամայի երկիրն ընդ այն։ 
Մքէչէ ցԱրամ այսպես եք Ըսա ենթադրոսթեան Մար Գրասալ։ 
Մայսպիսում վիճակի չկտրեր երկիրն ոսնևլ որոշ սահմաններ, (ս»|յ 
եթե պարտինք ասել, թե Լայք անձամբ անձին սահման դեաե էին 
ինքեանց, թե մինչև աստ լիցի Հայաստան* և Մրամ այն երևա¬ 
կայական դիեն տյսր անցնողներոսն, իբրև Հայաստանի սահմանը 
կոխողնեբոս դեմ պատերազմ բացաս։ Երկրին այն ամայի ենթտ– 
դրեալ վիճակին մեջ կրնային Հայք և ոսրիշ հեռասոբ ցեղեր հա* 
կա ռակ ոսղղութեամբ յառաջ խազալ դեպ էիք^ար*։ ^ այսպես 
ի մերձենալ նսցա մ իմ և անց՝ կարեր կո֊իւ եագել ի մեջ նոցա, և 
յաղթոդն հարկաս մարթեք արդելասլ միսոոյն յառաջադիմ ոսթիւնը— 
կամ նոսաճել գնա և ընգարձակոսիլ, և կամ, եթե երկոքին հա– 
սա սար, էին ուժով կը մնային ուր և հասան էին, և լայն ժամ բնա– 
կտնպպես սահման կ՚որոշսսէր երկու, ազգին մ էջ։ Հայց մեր պատ 
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մագիինէ իւք պատմութեան ենթադրեալ Ժամանակին հան գամ ա– 
նաց հակառակ՝ զՀա լաս տանք Մ ար աս տան > գԱսորիսյ ալլովքն հան- 
գերձ կենթագրէ որոշ սահմաններով արդէն իրարմէ զատՈւաե 
<–ր#ր“ք, ուստի և Հայաստանի կոլ տալ արևելեանք հարալալ¬ 
ին 1ւ արևմտեան սահմաններ ք դրացի աՂ*էաՑ էՈլ աալ կոխել 
անցնի լ ալն սահմաններն ք և Աթամալ պա չտպան ել զնսսին և անց¬ 
նողներն ըստ սահման՝ հալաեել։ 

86. է^որենացինք ըստ Ծար Նբասալք լեա տալոլ նուաճել Աչւս»֊ 
մալ Հալոց արևմտեան կՈղման երկիրներն—գ^ապագովկիա և զՓորր 
Հալ Աք հրտմտլել րնակչացն չուսանել զխօսս և զլեզոլս հայկական է ք 
1ւ €քնսւլ գրազում անբնակ երկիր բնակչօր*՝ կը լաւելու♦ «Աչս է՝ 
առաջին և ՜ճշմարիտ պատճառն վասն անուանելոլ զարևմտեան մեր 
կ-պմն Առաջին և. Երկրորդ, այլ և Երրորդ և Չորրորդ Հա/ք, իսկ որ 
ալլ ի լամ անց ասի ի լունական կսղմանն՝ մեզ ոչ է հաճոլ»։ Հ* Արե¬ 
նագին Արամալ աչխարհակալութեան իբրև պատճառ, մ էջ կը իերէ 
ՍԱւտջինք Նրկրորդք երրորդ և Ջսրրորդ ՀաԱ> կոչումներն9 բ*սլց 
կը խոսաովէ/եիյ թէ 6սլնբ այլազգ կը պաամէինք ալլ թէ ինչպէս՝ 
չի ւիշիք* ^իտենբլ սակայն ք թէ Առաջին> Երկրորգք Նրրորդք և Զոր– 
րսրգք ինչպէս նաև Մէծ և Փորր Հայր կոչումներն համեմ ատհԼր 
թեամբ լեսէոլ են լոլժ բան զժամանակն որ ընեալի Արամալյ և 
չկտրեն ամենևին իբրև ապացոլց Ն առա լել Արամալ աշխարհ ակա. 
լութեան։ Արդէն (էջ 11 * 13> 40 և 65) համառօտիւ խօսեցանր 
գվերոլիշեալ բաժանմանդ ք ինչպէս նաև զանուանց տուելոց Հալաս• 
տանի այլևայլ ժամանակ։ Հոս հարկ կը համարինր ըն դարձա կա– 
գոլնս խօսել զալս գան է ։ Արմենիա անունն > որպէս տեսցուր ի ստո¬ 
րև՝ ի ԳարեհԷ Վ^շտաոպեալ տրուեցտւ ալն երկրինք զոր նախնի Սէր– 
մականբէ լան ո լան է Նբրալեցիր՝ կը կոչէին օՆրկիր ԱրարաաալՀ, 
և զար մեր անուանեմր Հայաստան։ Ղ*արեհ այսու անուամբ արար 
սւրոլն նահանգ Պարսից զՀա լաս տան ք որ առ լո»ջորդօր նորա եզև 
սաարապոլթիւնք արևելեան և արևմտեան։ (Տես Եջ 13, 67). Ա^. 
սանդր մեեք որ Պարսից բոլոր երկիրներուն տիրեց՝ գԱրմենիա9 որ- 
պէս և էրն է իբրև ուրոլն նահանգ լանձնեց կուսակալի մըէ Շետ 
Աղերս անդր ի 0 ելևկեանր երկու բաժնելով գԱրմեն իա՝ զարևե– 
լեան մևեադոլն մասն լալնկոլս Նփրատալ կոչեցին Մէծւ իսկ զարև¬ 
մտեան փորր ադոլն մասն լալսկոլս Նփրատալ կոչեցին Փորր Արմե– 
նիաք և երկորին լանձնոլեցան կուսակալաց։ Ս՝օտ լաժն 189 նախ 
րս/ե Մճծ՜ և Փորր Հայր եղեն ուրոլն թագաւորութիլնր։ 
Ւ Ծեե Հալս թադաւորեց ԱրտաշԷս լարևելեան մասին առ Երաս– 
ի*ալ։ I1 Փորր Հալս թադաւորեց քէարիադրիս (&արեհֆք #րո1 
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տևեց մինչև. 80 նախ շան Այււ թո լական էն էր օր Տիգրան 
մեՆ զօրանալով միացուց բոլոր \Լրմենիա 1ւ ընդարձակեց իւր աէ– 
րութիլնը։ 8 էրա պարաութեան Տի գբանալ է Հռոմալեցւոց էւ հրա– 
ժարելով գաշամբ (64) բոլոր երկիրներէն, զօրս դրալաՆ էր արտա– 
շոլ Մենին Հալոց՝ Հռ.ոմալեցիշ գրաւձրցին ընդ ալլ դաւառս նաև 
զՓոշրն Հալսյ 1լ բաժնելով գնա լ\Նւաջին, լԵրկրորդ և լ^րրորգ 
Հալս՝ կու տալին Փոշուն \Լսիոլ թագալորաց, գաշնաւորաց իլ~ 
րեանց, իբըևւ լաւելուաՆ իշխանութեան նոցա, մինչև. Վ^եսպասի֊ 
անոս որ արար նահանգ զերկիրն Տակիտ. 9, 3*^ Ծովս* Նախն• 
պամ« Ւ» 5)ւ Չորրորդ Մրմենիա անունն, որ Մենին Հալոց ՝Ծօփաց 
նահանգին տրուեցալ՝ ալելի նոր է։ 8էրա անցանելոլ արևմաեան 
մասին Հալոց ի Շոլնս մօտ ի վախճան թագալոբոլթեան Մրշակսլ– 
նեաց՝ ՝Ծոփաց նահանգը կոչուեցաւ Ջորրորդ Մրմենիա, զոր լեաոլ 
Ցուստինիանոս (527—565) առնելով ուրոլն դշսութիլն՝ ասէ♦ ը 
հաստատենշ նաև զՋորրորդն Մրմենիա, որ առաջ, մինչ Հռոմէա֊ 
կան նահանգ չէր՝ ուրիշ ազգի կը վերաբերէր, և կը բաղկանար 
խժական անուններէ, ինչպէս Խորձէն , Հան ձի թ , ՝&ոփշ , Հաղ» 
տեանշ, Ւա լա հովիտ, ալլովշն հանդերձ։ 0ոշա հուոմ էական մե– 
Նութեան վալելուչ անուններ չէին և ոչ մեր նախնիներէն գբր– 
ուաՆ, ալլ օտար տէրութենէ։ Աւստի զարգարելով զալս գա լառ. 
մեՆութեամբ և պատուով՝ առնեմշ գնա դշսական իշխանութիւն* 
(Շուստ• Նոր Հրամ • Լ(՝*)է Ա|Ա է Հա լա ոտանի Ս՝էծ և Փոշր, ինչ¬ 
պէս նաև Մռաջին, Երկրորդ, երրորդ և Ղորրորդ Հալշ բաժան- 
մ անց պատմութիւնը, ոչ թէ ալն, զոր Ւ1որենացին և լե տնագոլն 
հեղինակշ ի նմանէ առեալ կը պատմեն։ 

27. *էանշ ալժմ տլլևալլ անուանց տոլելոց Հա լաստանի ալլ• 
և ալլ ժամանակ։ Շալտնի է, թէ երեշ անուն տրուաՆ է ի սկզբանէ 
մեր ազգին կամ երկրին–\Լրարատ, Մրմենիա և Հալշ։ Մրարատ 
է շատ հին տեղական կամ աշխարհագրական անուն։ Ա^ւա^ւաաայ 
երկիր անունը կը գտնեն շ ի կիր արկեալ արգէն յԸ» գարուն նախ 
շան աո. Եբրալեցիս (էջ 39) փոխանակ Հա լաստանի, բալց թէ 
որչափ ընդարձակ կը կարՆուէր լալնժամ Մրարատ կոչուաՆ երկի¬ 
րը լալտնի չէ• սաչափ միալն գիտենշ, թէ Նբրալեցլոց Այւարտ» 
տալ կիմացուէր \Լրմենիա, և ալսպէս թարգմանուաՆ կը գտնենշ 
լետոլ ալս բառը (էջ 11; 5)ւ Արարատ անունն ի վաղուց Նանօթ կ*ե֊ 
րևի նաև ազգին։ Աււ հնագոլն մատենագիրս մեր, առ Աքյօ– 
թանգեղեալ և Ւ ուզան դալ՝ զԱրարատ անունն իբրև արգէն Նա– 
նօթ ազգին՝ կը գտնենշ տրուաՆ Հա լաստանի կեդրոնական նահան* 
գին, և թերևս գրո։ցի 0 եմ ական շ բնիկներէն ուսան ալսպէս կս» 
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չել ոչ միայն Արարաաեան նահանգը և թագաւորութիւնը (էջ 11 • 
39^9 այլ և զըռ լոր Հալս։ թէ ընգէր Լոլև մատենագիրբ9 
էֆրսգոտոս անգամ9 Արմ են իա միայն գիտեն և ոչ Արարատ 9 և 
Ար մ են է ա անունը կու տան նաև. երր երկրին հին պատմութեան 
վրալ կը խօսին՝ պատճառն ալս է9 գի լոլև մաաենագրաց Ըո1ոքԸ 
գրաե են լետ Ղ*արեհի Վշտասպեալ, առ որով մուեալ Արմենէա 
անունը։ 

&է որ լեզուի րառ է Արարատ և ինչ կը նշանակէ՝ գի¬ 
տեր։ է* ՂՈԼ~ր է \^որենացւոլն9 պատմական անձ համարելով գԱրալ9 
ջանալն հանել գԱրարատ լան ո լան է նորա9 իբրև Արայի դաշտ։ 
Նայելով մեր արգի աեղեկութեանց զհին լեգո լաց և զպատմ ութե– 
նէ% լա լա գոլն է այսպիսի վաղեմի 9 գրեթէ նախապատմական անուն¬ 
ներ ստուգաբանելն հրամարել, բան մեկն ութ իլննևր տալ նոցին 
ըաա Քմա9է 

Գալով Արմ են իա ք ըստ Պարսից Արմին կամ Արմնիբ բառին% 
անունս այս9 որպէս ասացաբ (էջ 65)* համեմատոլթևամբ նորա– 
գոլն է բան զանունն Արարատ, 1ւ բոլոր Հայաստանի 9 այն է Ս՝էծ 
եւ Փօբր Հայոց համար գորՆաՆուաե կը գտնենբ առաջին անգամ 
էարձանագրութիլնս Գարեհի Վշտասպեայ (510 նախ բան 
Այս թագաւորը նուաճելով բոլոր միջին և արևմտեան Ասիա մին¬ 
չև լԵգԷական Նով ալս նուաճեալ. երկիրներուն հիւսիսային մասն9 
ի Մ արաց մինչև ի ^\տպադովկիա9 և որ դո լաց լեռներէն մինչև 
Նւր գետ9 այսինբն բոլոր այն երկիրը9 զոր մեբ Մէծ՜ և Փոբր Հալբ 
անոլանեմբ արար ուրոյն նահանգ կամ սատրապութիւն Արմին 
անուամբք զոր Շոյնբ իւրեանց բարբառով կոչեցին Արմենիա։ 

Արմին կամ Արմ էն բառին ևս նշանակութիւնն անՆանօթ է 
մեզ։ է*որենացին ինչպէս գԱրարատ յԱրայէ նոյնպէս գԱրմէն կամի 
հանել լԱրամար որպէս թէ մեՆութիւե Արամայ անոլան եղև 
պատճառ զի օտար ազգեր կոչեցին զմեզ Արմէն9 այսին բն Արա֊ 
մեան։ ^ևրևի թէ առ Ստրաբոնիւ կար հին ինչ աւանգութիւն առ 
Շսլնս զանուանէն Արմենիա, - ւՎ+երը (իշեցինբ», ասէ \1տրաբոն9 
թէ ինչպէս &*եսազացին Սթմենոս 9 թոզլով իւր Նննգեան բազա- 
բԸ գԱրմենիոն՝ գնաց զկնի Շասոնի և այս գիւցագնին հետ մ տալ 
մինչև ի սիրտ Արմենիոլ♦ ալ։գ9 եթէ պարտ է հալատալ պատմա– 
գրտցն Կիւրսիղալ Փարսաղացլոյ և Մեգեալ Հարիսացւոր երկոբին 
ևս ընկերբ գինուց Ազեբսանգրի՝ ալս Արմենոսի պարտի Արմենիա 
գի^ը անուն* ք Հֆտրաբ, ^Ս.« 12)* Շալց Շասոնի 9 Ար գի ական նաւոր- 
գաց գլխալորին անունէն յայտնի է9 թէ այս աւանդոլթիւնն 
առասպելական է։ Եւրոպացիներէն ևս ոմանբ այլևայլ ազգ ջա֊ 
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նաց էն մեկնել զանունն Արմենիա։ Ամանը Աեմայ որդւոյն Արամայ 
անուան են կը հանենք ինչպես Հարգման։ Ըււա Պոշարի՝ Արմենիա 
ե Հար — Միննիք այսինքն՝ Միննւոյ կամ Մինիասալ Լցրինք > հաթը 
մեկնելով էբր սար - լեառն։ ՎաՀ է գէրսն որ կոչէ Ասիա՝ պԱրմե– 
նէա կ* ստուգաբան էր երկնաւոր լեառնյ զանդկերեն ԺինոԼյ պարս- 
կերեն մին է բաո֊ենք որ կը նշանակե երկինք, երկնագղքն, ծրկնսլ/ին։ 
ք՝ալց ալս սաուդաբանութեանց և ոչ մին ընդունելի ե ըսա մեգ* 
\Լրմեն անունը, որպես արդեն ասացաւ՝ տրսւեցտւ ի *եարեհե Վշաաւր* 
պեալ և ե հաւանականապէո բառ. քՀենտաւեստի , ուր երկիրն քարև.– 

սահմանակից Մ արաց՝ կոչուաե ե \ բիժ են։ 
մնալ Հալ անունը։ Հալ ազդալին անուն եր* այսինքն Հայք 

միայն կու տալին անուն իւրեանց ազգին և երկրին։ Ը«ա մեզ 
Հալ բուն Արարաաայ ժողովուրդն էր* որոլ անուն և լեզուն տա– 
րաՆուեցաւ ընդ բոլոր Արմենիա աո. Արշակունեօք, որ տիրելով 
նախ Արարատեան նահանգին՝ տակալ միացուցին բոլոր Արմենիա 
ընդ իւրեանց ձեո.ամբ։ Արդարև գիտողութեան արժանի ե։ 
ասաանի հին աշխարհագրական անուանք լԱրարաաեան նահանգին 
և ի մօտակալս նորա մեՆալ մասամբ հայերեն ենք և որ չափ կը 
հեո.անանք ալն կեդրոն են՝ այնչափ էլսկսին օտարանալ անուա/նք 
տեղեաց։ հալական ապացոլց ե այս, թե մեզ Նանօթ հայերենն բուն 
Արարատայ նահանգին և թադաւորութեան լեզուն եր* ուստի և 
ի բնե Հայ՝ Արարատ բնակող ցեղն եք9 

Մինչև ցարդ կարելի չեզաւ գտնել նաև գնշանտկութիւն Հայ 
անուան։ ՝$լաբրոթ ի գիրսնք որ կոչի ^հ^աճառականութիլն ի Վիրամ 
Վրաց աւանդութենե մը առնլով ասեք թե Հալք, Վիրքք Լեսկիք 
(Լազք)ք Մինկրելք և Կովկասացիք եին ի միոջե նախահօրե։ որ կը 
կոչոլէր &՝արդամոս (Փ*որգոմ՝)* և ուրիշ գերմանացի ՛ճամբորդ մըք 
^ ուլտենշտադք կը յաւելոլք նոյնպես լա լանդո լթենէ Վյւ»յւ թե 
ք^արդամոս եր հայր եօթն որդւսց, որոց երեցն եր Հայոց 
նախնին։ Աւելորդ ե ասել թե այսպիսի աւանդութիւնք յառաս֊ 
պելաց սակի են։ Նորենացին զՀայս կամի հանել ի Հտյկայք ինչպես 
յա յանի ե> էրրե– ի նահապետէն Հայոց։ ^այց ինչպես Արմենակ 
Արմ էն բառին՝ նոյնպես Հայկ Հայ անուան նուազականն ե։ ուստի 
և իբրել աՆանց նորա կ9ենթադրե Հայ բառնք այնպես որ նթե մին 
ի միլս էն ելաՆ ե՝ աւելի բանա լոր ե քՀա/4 համարել ելեալ ի Հայեք 
քան զՀայ ի Հայկայ։ Մարթ եր թերևս ենթադրեր թե Հայկ ե֊ 
րևևլի անձ կամ դիլցագն կամ աստուաՆութիւն եր ժամտնակալ 
յագգին* և ազգը յանուն նորա կոչեցալ Հայ* բայց Հայ և Հայկ 
անուանց մերձաւորութիւնն միայն ըստ հնչման՝ բալսրկան չէ տալ 
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ևնթադրևլ զա յա. հարկ էր թէ գէթ ասանդութիւն մը գտնուէր 
1աՂԳէն> թէ Հայք ի Հայկայ ենք կամ թէ Հայկ% նա հա պետ էր աղ» 
դին* րա1$ այսպիսի ալան դու. թիլն մըք որպէս ցուցաւ էջ 3 — 5 
չկար լագ գին մինչև Ւորենացին։ 

լեզուագէա մը ^Տ« Շովհ* Հիւնք*^ Հայկ անունը կը համա¬ 
րի սեմական աստեղադիտութ եան Ա|«ւ^ բաոը9 որ է անուն *\ասիո֊ 
պէ համաստեղութեան* նախնիք մեր չկարելով ընտրել ^ասիոպէն 
Օրիոն է՝ ալս վերջնոյն սեպ հականաե են Հայկ (Այռւ^ անունը։ 

Նսկ Հայ բառին համար չէ անդէպ ասեր թէ է սեմական րառն 
Հայ—կենդանիք զսր ընտրաե են ինքեանց նախնի Մրարատեանք9 
թ ելագրեալ իրենց գրազի արիական ազգին զենտ կամ զանգիկ կոր 
մտնէնք որ կը նշաևակէ կենդանի։ ՏԼայոոսիկ կը գնենք գիտնոց հե– 
տազօտութեան առջև իբրև թե լացրու թիլն։ 

88* Ը»ա Մարիբասեան պատմութեան9 որպէս թէ Նինոս ի 
համրալյսյ ուսեար թէ նախնին իւր Ւէլ սպանեալ էր ի Հայկայ ոխ 
աւնէր ի արտին ընդգէմ Հայոց և աա.իթ կը խնգրէր րտջին Հայկայ 
սերունդը ջնջել երկրիս երես էն, բայց խորհելով թէ թշնամանալն ընդ 
Ա(աամայ կարէր վտանգ բերել իւրսւմ թագաւսրսւթեանհ ՆաՆկելով 
զչարութիւն իւր կը հրամայէ Մրամայ անկասկաե վարել զիշխանսւ– 
թիւննք և համարձակոլթիւն տայ նմա մարգարաէ վարսակալ կա* 
պել և երկրորդ իւ֊ր կոչել։ Նատ անհավանական 9 մանավանդ թէ ան– 
աեղի է քազգէական մատենի մը մէջ յիշսվաՆ հավատալ այսպիսի 
պատմսվթիւն մը9 ուր Նինոս յայտնապէս կը նախատուի իբրև ախտ- 
կար անիրավ9 չարասիրտ9 միանգամայն երկչոտ և վատ* իսկ Հալք 
կը նկարագրովին իբրեւ քաջ9 հզօր և ահեղ քան զԱսորեստանեայս* 
հակասական է նոյնպէսէ յետ ասելսյ թէ Նինոս կամեցավ վրէժ խընգ– 
րել ի Հայոց ք բայց չհամարձակեցաւ յաւելուր թէ Նինոս հրամայեց 
Մբամայ անկասկաե վարել զիշխանսւթիվնն 9 վարսակալ աեել մար- 
գարաէ և երկրորգ իւր կոչել։ 8այտնի է9 թէ այս պատմութիւնն 
աանաւաե է ոչ թէ քազգէական սպբերէ9 այլ ի Դիոդորոսէ 0իկեղա* 
ցւսր որ ինչպէո այ լուր յիշուեցալ կը պատ մ է ղնինոսէ, թէ յադ֊ 
թելով Հալոցք կալալ զթագաւոր նոցա նարզան էս (Վար դանայլ 
յեաոյ հաստատեց գնա միլս անգամ յիշխանութեան ։ Մար Նրա սալ 
պատմութեան հեղինակն այս պտտմութիւնը կը զարդարէ Հայոց 
արսսփւ և Աաորեստ&նցւոց նախատինք բերող պարագաներով։ 

98* %անք այժմ թուականին զոր կու տայ ի*որենացին Նինոսի 
և Մրամ ար աոնլով9 որպէս ասէ% ուշիմ և ընթերցասէր Ասորիէ մը 
և Մրի ւգենոսէք բայց արւաե է նւսեբեայ քրոնիկոն էն։ Իորենա* 
ցին ի էԱ գչք"–խ առաջին գրոցնէ հեմալ ազգարանութիւնը դնելով 
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մինչև. ցԱբրահամ՝ կը յարէ ի նոյն Նո^ միսս երկու, որգսոց—՝$ամալ 
ի ազգաբանոսթիսնը միևնոյն թոսով անձանց$ 
Օէմ ՝3աւք 8 աբեթ 
Արփաքսաթ ՝$ոսշ *եոմեր 
^\այնան Մեստրիմ ք^իրաս 
0 աղայ նեբրովթ ք*որ գոմ 
Նբեր ք՝ար Հաէկ 
Փա ղեկ Աներիս Արմենակ 
Օ՚ա^աւ Աբեղ Ար մայիս 
II երոսք ՝$այաղ Ամասիա 
նաքովր Արբեղ Գեղամ 
ք^արայ նինոս Հարմայ 
Աբրահամ նինոսաս Արամ 

Նորևնացին ցուցնելու, համար ալս ազգաբանոսթեանց ոսղզոս– 
թիսնը կը բերէ Հոսշիմ և. ընթերցասեր Ասորսոյն մը, զորոք ա~ 
նունլ» չի յիշերք և. Աբիսդենոսի (զոր երբեք տեսան չե՛ք տես էջ 134) 
վկայոսթիսնը։ 

Այսպէս յիշոսաե գտանք > ասէյ յոսշիմ և ընթերցասեր Աա»– 
րսոյ ոսմեմնէ, և հասատարիմ թոսեցաս մեզ« • ♦ ♦ վասն ղի թէպե"9 
՝$ամայ Նննդոց (յաջորդտց^ տարիներն մին չես ցնինոս յիշոսաե չենք 
գտներ ոսրեք« կամ աո. մեզ հասան չենք և ոչ իսկ Նինոսի թո սա- 
կանըք իսկ Տաբեթի Նննդոց տարիներն ամենևին* սակայն ազգա¬ 
բան ոսթիսնը զոր ՂՍէ^Ք հալ–աստի ե* այսինքն ք երեք ցեղերոսն 
(Օէւէայյ համայք Տարեթիվ ննունգք մինչև ցԱբրահամ և ցՆինոս 
և ցմերն Արա մ* են մետասան♦ և այս ՛ճշմարիտ է՝ թոՂ ^քէքա1^ 
ոքք քանզի կը պատմէ զայս ի բազոսմ իրս հասատարիմն Աբիսգե– 
նոսք այսպէս♦ էՆինոս ԱրբԷեղայ, ՝$այաղայ, ԱրբԷեզտյք ԱնԷեբայք 
ք՝աբեար ք^ելայն։ ՛Նոյն պես զազգաբանոսթիսն մեր ի Լայկայ մին¬ 
չև ցԱրայն գեղեցիկ ք զոր սպան վասաշոտն Նամիրամ՝ կը թոսէ 
այսպէս. <Ա|ւա|ծ գեղեցիկ՝ Արամեայք Հարմեայ> Գեղամեայք 
սեայք Արամաիսեայ9Արամենակայք որ եզև հա կարսակորգք միան¬ 
գամայն կենա խո սզ ֆելայնէ +Լայս ասէ մեզ Աբիսգենոս էիէ֊ր աոա– 
ջին արձանականինք ի մանր ազգաբան ութ եանք զոր յեաոյ ոմանք 
բարձին ։ 

&ԱյսպԷս զսա կարգեալ գտաք ի յոսշմագոսնէ ոսմեմնէ և 
յընթերցասիրէ Ասորսոյք և հա սա տարի մ թոսեցաս մեզ աստցեալե♦♦♦ 
զի թեպետ և ամք Ժամանակաց նննգոցն ՝$ամայ մինչև ց՚Նինոս ոչ 
ոսրեք գտանին թոսեալ9 և կամ թե աո. մեզ ոչ հասեար այլ հա– 
սաստեաս և ոչ նորին ինքեան Նինոսի• իսկ մերոյն & աբեթի* ամե– 
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նևին ոչ* սակայնւ ասացեալ ազգաբանութխւեդ հաւաստի (ր* երե* 
ցունց ցեղիցն մետասան գոլով ցԱբրաամ և ցՆինոս և ցմերն Աքաւք*** 
և է ճշմարիտ, 1լ մի որ յերկուասցի, բանգի պատմէ մեզ գաք ԱՈ– 
սիկ քոլով իրս հա սատարի մն ԱբիւդենսԱ, և ասե այսպե •• €*Կինոս 
Արբեեղայ, Լալազար Արբեեղայ, Անեեբայք Ւարեար Ւելար* 
նոյնպես և զմերն Հայկայ մինչև ցԱրայն գեղեցիկ% զոր սպանեալ 
կաթոտն Նամիրամ՝ թուէ այսպես• ձԱրայն գեղեցիկ* Արամեայ 9 
Լարմեայ, Գեղամեայ, Ամասեայ9 Աբամաիսեայ9 Արամենակայ, որ 
եղև հա կառ. ակ Ւելայ միանգամայն և կենախոլզ*։ Եւ. զայԱ մեզ 
Աբիւդենոս յիւրսւմ աօաֆնսւմ արձան ականի ի մանր ազգաբանոԼր 
թեան ասեք զոր աստ ուրեմն լետոյ ոմանֆ բարձին»է 

Այսպես ըստ Իորենացւոյն Արամ և նինոս լինին ժամանակակից 
Ա«. ահա մ ու, ուստի և ըստ ժամանակագրսւթեան նբրայեցլոց 9 
ալելի բան 2,000 ամօբ յաաւաջ բան զբրիսասնեական թուակփնն* 
Ւայց զնինոս դնել աու Աբրա համ աւ9 այսինբն աւեյի բան 2 >000 տմոբ 
նախ բան զ՝Հր* պատմական չեէ և ոչ հաշիւ Հոլշիմ և ընթերցասեր* 
ԱսորԼոյ կամ Աբիւգենոսի9 այլ նւսեբեայ^ որ էյաոնոլ ի Կտեսեփյ* 
՝Խեսի աս ի Նամիրամայ մինչել ցՇասոն կա մ Արգոնաւորգտց նփւփը* 
կութիւնը կը դնե հազար ամ* և որովհետել Արգոնաւորգտց նա՜ 
ւարկսլթիւնը կը համ արուի իբր 1200-քրն նախ բան զ^ր*% ապա 
թուական *Նինոսի ըստ Կտեսեայ յինի իբր 2200-^րՆ նախ բան զՓք** 
Ւորենացին ոչ ղԿտեսիաս գիտեր է և ոչ զգիրս ԴիոդորԱսի տեսան 
եքք որպես ինբն իսկ վկայե (գիրր Ա.)ւ աԱ զԵւսեբիսս միայն 
ուներ է յորմե որպկս բազում ինչ նսյնպես *Նինոսի այս մամա– 
նակագրութիւնն աո֊աՆ ե։ Դիտելի ե սակայն է ղի զՆինոսե և ղՇա* 
միրամայ գրուաՆներուն և ոչ մին պատմական յարդ ունի9 բանգի 
յսյն պատմիչբ որ խօսան են զՆինոսե և ղՆ ամիրա մ այ զարերով 
յեասյ են բան զենթազրեալ թ ուտ կանէն *Նինոսի և Նամիրամայ, և 
հալածելով գրաե են արևելեայց աւանդութիւններէն միայն9 որ 
շատ անգամ զդիս և զդիւցաղունս կը դասեն ի կարգս թագաւո- 
բաց իլրեանց։ *Նինոսի և Նամիրամայ գալով ասեմբ թե ոչ միայն 
թուական նոցա9 այլ և անձինբ տարակուսական ենւ Նամիրամայ 
համար գրեթե ստոյգ ե> թե հին ՝$ուշեանց Անահիտը կամ Աստղիկն 
եր |տես եջ 22)» հաւանական ե թե նաև *Նինոս Աս սրես տանի Նի՜ 
նիբ աստուաՆն եք որ իբրև զԱթենասն Շոլնաց% իմաստութեան 
միանգամայն պատերազմի աստուաՆ եր* 

^ 30. 0՝արիբասեան պատմոլթիլնն Արամայ յաջորգել կսւ տայ 
ղորդի նորա ղԱրայ գեղեցիկ իբրև ժամանակակից Նամիրամայ« 

զոր հին աւանգութիւնն հրւչակե իբրև բան զաԱ թագալորս Աօփ– 
22 
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րեստանի իմաստուն է Հք*ր և աշխարհաշեն* Մարիբասեան պաա– 
մութ-իւնն յետին նայր վաւաշոա ենթադրելով զՆամիրամ* |0 դե 
զեմանէ ալն պաամութիւնը9 զոր ի վեր անդ տեսանք (էջ 106-109)» 

և որ արժանի ե հոէոսհՍ էսհ Նորենացլսյն բառով Շսւզագա 
Ւիւր* փծան առասպել« Կ՛երևի թե Մար Նրա սալ Հայկա– 
զանց պատմութիւնն հալա քելով նինուեի գի լանը դնող Ասորես– 
ա անցին մասնաւոր դիտում ուներ պար սալել Ասորեսաանի թաղա¬ 
լո րները* քանզի նաև հոո Նամիրամ» Ասորեսաանի այն մեն աշ¬ 
խարհաշեն թագուհին 9 կը վաաահտմբաւի իբրև անուանի » 
հոմանիներե պաշար եալ > վհուկ9 սնապաշտ9 դիւ ապաշտ9 միան¬ 
գամայն անմիտ։ Արդարև զքնչ քան զայս մեն անմտութիւնք Նա¬ 
միրամայ պեո թադուհւոյ մը հեռաւոր մարդու մը զոր տեսան 
շեր* ի համ բալոյ միայն այնպես սիրահալ։ել9 մինչև ստեպ պատ¬ 
գամ աւորօք կոչել գնա ի նինսւեէ և որպես թե ք֊ո1"Ը Ասորեսաանի 
մեջ գեղեցիկ երիտասարդ կը պակսէր այնպիսի աիկնո^ այն «ա– 
ժանելի արշաւանքն յանձն աոնլով բազմագունդ զօրօք դալ |Ա– 
աո ր ես տան ե ի Հայաստան և պատերազմ տալ$ զօրապեաներուն 
այն անիմաստ պատուերը տալով չսպանանել զԱրայ ի կռուին» Ոչ– 
ինչ ընդհատ զարմանալի եր Հայոց զԱրայ ողջացան հաւատալը։ 
I1 ստորև պիտի աեսնենք9 թե ով եր Արայ* առ այժմ հևտևինք 
պատմութեան կարգին։ 

Ը«ո Ս*արիբասայ» Նամիրամ իլր հոմանիներէն մին զարդարե– 
լով համբաւեց9 թե Արայ եր> զոր աստուանք լիզելով ողջացուցինք 
և Հայքք որ ի պատերազմ դրդռեալ եին առ ի խնդրել զվրեժ թա¬ 
գա լորին իւրեանց ի Նամիրամայ9 լսելով զայս% հանդարտեցան։ Թյ» 
պա տմ ութ են են կը հետևի 9 թե զԱրայ արդեամբ ողջացան 
հաւատացին։ Չզարմանայի ե արդարև9 թե ինչպես Հայք9 գեթ նա¬ 
խարարներ ը9 որ հարկալ տեսան այն յարոլցեալ կարնուան սուտ 
Աքա^1 խաբուեցանյ զբուն զԱրայն կարնելով զնա։ Մար Նբասայ 
այս պատմութենէն սա ևս կը հետևի» թե սուտ Արայն9 զոր Նամի¬ 
րամ զարդարելով դրաւ ի տեղլոջ Արայի% թադաւորեց գեթ առ 
ժամանակ մի• րա1Տ պատմութիւնը մոռանալով զայս և առանց 
ամենևին յիջելոյ9 թե ինչ եզաւ սուտն Ար այ ասեէ թե Նամիրամ 
յետ մահուանն Արայի դեղեցկի թադաւորեցոյց Հայոց զսրդի նորա 
ղԿարդոԱֆ որ ի նուարդայ սիրելի կնոջե նորա ննան եր* *սռ խանդա¬ 
ղատ անացն9 զոր ուներ առ– Արա* նորին անուամբ կսչելով Արայ * 

31. Նորենացին յետ պատմելոյ Նամիրամայ սիրահարութիւնն 
ընդ Արայիք պատերազմը և շինութիւններն ի Հայս* կը յաւելոլ 
ղն կարագ իր կենաց և մահ ո լան Նամիրամայք աոնլով յնւսեբեայ 
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ք՚րոնքւկռնէն յ ու(ւ յիշույօե են է յո/ն պատմչաց - է Կտեսնա/ 1^«– 
դսքսսէ, ի Կեփաղի ոնե և յալլոգ մահ և թաղումն նինոս է է ն^ն– 
սւեէ թաղալորելն Հրամի րամայ, պատերազմն ընդ Ջրադաշտի ու• 
րոլյմն արքայի Ւակտրիագւոգ ք Նամ իրամ այ օրգւոգ կոտորանն ի նմին 
իոկ ի Նամիրամալ, պատերազմն ի Լնգիկա 9 պարատւթիւն և փա¬ 
խուստ նորա և մահ յիլրուրոլե որդւոյ ի նինուասայ։ Ւոյւէ– 
նազին ճշմարտադոյն կը համարի Մարիբասայ պաամութիւնն > իբրև 
բուն ^աղդեագւոգ մատեաններէն առնուաե և համաձայն Հայոց 
առասպելևերուն զՆամիրամայ*—հաւաստի թուեգալ մեզ որ 
ի Մար \\բայն աաինայե քենութիւն քաղդեական մատենին քան 
զայոոսիկ Լզպատմեալսն ի Շուն աք)* քանզի ո՛ճով իմն ասե* • ♦ ♦ 1ևւ 
այոոքիւք և. աշխարհիս մերոյ աոյսսպելք զրազմտ հմուտ ՀԼսորին 
արդարագուցանեն՝ա թոր* Ա« ԺԸ*^» 

Ըււա Մար Նբասայ ք Նամ իրամ ի գալ ի լրում ամի ամի յիւր »ր 
մարանոզի քաղաքն ի Վանք զոր շինեագ ի Հայս կուսակալ կը թո 
զուր Մսորեստանի և Նինսւեի զքԼրագաշտ մոգ նահապետ . Մարագ։ 
այսպես առնելով երկար ժամանակ։ հուսկ ուրեմն բոլորովին հա– 
ւաաագ ի նա զիշխանութիւնն • • • # Որովհետև շատ կը սիրեր 
մ իրամ իլր հոմանիները բոլոր իշխանութիլնը և գանձը պարգևեց 
նոգայ անփոյթ աանլով գորգիս իւր* որսը ի չափ հասեալ կը խրա֊ 
տեին գնա թողուլ դի լական տռփանքը և ալան դել զիշխանոլ– 
թիւն իւր և զգանձս որդւոգ իւ֊րոգէ Ա|հ Նամիրամտյ ևս ալելի 
զայրացեալ կսպաննե բոլոր որդիներըֆ և կրտսերն նինուաս միայն 
կազատի ւ Նսկ ՀԼրադաշտ յան գա լոր դան ո լելով առ. տիկինն՝ կ՛ա¬ 
պստամբի» Նամիրամ պատերազմ կը բանայ ընդդեմ Ձորադաշտի 
և յազթուելով կը փախչի ի Հայս% ուր պատեհութիւն գտնելով *Նի– 
նսւաո% կսպաննե և ինքն կը թագաւորե* 

«Սա |Նամիրամ) հանապազ յա մ առնայինսն ի խաղալն իւր 
ի կոզմանս հիւսիսոյ ի քաղաքն ամարաստանիֆ զոր շինեագ ի Հայս՝ 
կողմնապետ Մսորեսաանի և նինուեի թսզու զքՀրադաշա մոգ և 
նահապետ Մարագ։ Եւ ի բազում ժամանակս զայս այսպես կար– 
գեալ Նամիրամ այ ամենևիմբ հալա տայ նմա արդարև զի*~ր իշխա~ 
նսլթիւննւ» « • « Բարեկամագալ հոմանեագ իւրոգֆ պտրգևելով զա– 
մենայն իշխանութիւնն և զգանձս յ ոչինչ վասն որդւոգ իլրսգ ոլնև– 
լսվ փոյթ յանձին։ Նսկ ի հասակ և ի աիս հասեալ որդւոգ նորա՝ 
յիշեգոլգանեն նմտ զայս ամենայն $ կարՆելով գաՆուգանել գնա ի դի֊ 
լական մրցական տռփանագն ք և աւանդել զիշխան ութի ւն և զգանձս 
որդւոգ իւբոգ։ Շնդ որ առաւել զայրադնեալ սատակե զամենե– 
սեանք և մնա գնին ուտս միայն յ որպես վերագոյն ասա գաք։ Ւ լինել 
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ինչ սխալանաց 6Լրադաշտի աո տիկինն և հակաոակութեան ի ներչս 
անկանելոյ պՈ»տեքապմի ի վերայ նորա էՀամիրամ, չանգի բոնա– 
նալ ի վերայ ամենայնի խորհեր այրն է Ել ի սաստկանալ պատերազ¬ 
մին՝ փախստական լինի Հւամիրամ յերեստց Ձորադաշտի ի Հայս։ Ա#« 
ժամանակ ւվրեժխնգրսւթեան պատեհի գտետլ *Նինուաս՝ սպանաՆե 
գմալրնք եւ ինչն թագաւոքե ի վեր այ Ասորեստանի և նինուեի** 

Այս պատմոլթիւնն հերչել ջանալ աւելորգ ե* չանգի թսղ 
զի Նտմիրամ և Ջրադաշտ պատմական անձինչ չեն և. բոլոր պատ* 
մութիւնը վեպ ե՝ կ+յ նաև հակասութիւն պատմութեան մէջ* 
քԼարմանչ եք թե ինչպես *Շամիրտմ9 որ բոլոր իշխան ութիլնը հալա– 
աացաե եք ՀԼրագաշտի՝ կրցտլ նսյն իշխանսւթիւնը միանգամայն 
իլբ հոմանիներուն պարգևել։ Անտեղի ե նաև Ասորեստանի ար– 
չունի մատեաններուն մեջ ն կաքագքոլաե հալ՜ա տալ (եթե կային 
մատեաւնչ) այն մեեագորե եւ հգօր թագուհին այրասպան9 որդես¬ 
պան9 ❁ախտաաեր>։ «չարասեր* > է աո. « վաւաշ պոոնկական 
բտրոէ՜քթք Լ «ի գիլտկան տոփ անագ* տկրութեան ի շխ անութիս֊ 
նր և գանձը հոմտնիներաւն մատնող։ Արդարև, յոյն պատմիչչ ևս 
այո մոլութեանց շատը կու տան Հյամիրամայ, բայց Շսյնչ ոչ թե 
աչազգեական մատեաններե* կ9աոնունք այլ լալան գութ են ե Մա– 
բաց և Պարսիցդ որ թշնամի եին Ասսրեստանեայց։ 

Նպսվ Նամի րա մ ալ և Ձորադաշտի պատերազմին՝ ասեմչ թե 
այս պատմոլթիւնն տյլաբանութիւն ե և կը նշանակե Արիականաց 
հ& 9ևՂաԺն է*Գ քիոլշեանս9 որ կիմտցոլին Նամիրամաւ9 
ինչպես Աքխսկանչ ՏՀրագաշտիլ։ Արդարև ասի9 թե ի միում ի յե֊ 
ափն կրոնական գրոց Պարսից կը յիշուի Նամիրամայ պատերազմն 
րնդ ՏԼարաէըշտիք իբրև ամբարիշտ ցեղի մը ընդ բայւե պաշտի* և9 
ըստ մեզ Հայոց աոասպելն գՆամիրամայ Պարսից կրոնական երգե¬ 
րեն սունոէ֊աե եր> ինչպես Ջիգրանալ և էԼէ՜ դա հակալ կոիւն Վ1ր* 
տա լեն աոնսլաե վեպ ե (տես ^ 51) ՀԼենտի միջոցաւ։ Այսպես 
նաև Արայի և Նամիրամայ սիրահարութեան պատմոլթիւնն արև 
ւելեան տգգերեն շատերս ւն Նտնոթ բարոյական աոաապելի մը 
նմանոլթիւնն է* Նամիրտմ Ասսրեստանեայց 9 կամ մտնա լասն դ ՝8ւ»ս– 

շեանց ասաուաեուհին երյ էքքե֊ 8ունաց Ափըոդիտէն կամ Աբաե– 
միոր։ Աբիոնի աո աս պելն արդեն յիշեցինչ (Էջ 4*), այսինչն թե 
ինչպես Արտեմիա աիրփհարեալ Օրիոնի, որ եր երիտասարդ գեղեցիկ 9 
և սրք համարհեաղ ի նմանե՝ բարկանալով ետ խայթել էթա կար՜ճի9 
բայց յետոյ զղջալով աքացուդ զնա և փոխետց լերկին*, ուր Արիան 
ե մին ի զեղեց կա գոփւ համաատեղսւթեանց* Միևնո^ե , ե Աք"*քէ 
տոտս պեյն* Նտմիրամ 9 արևելեան Անահիտն 9 կը սիրե զ Աք այ (գև 
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Հէսրհամարհքւ ի նմանէք նիւթէ զմահ նորտ, բայց էէ1^աէոէ1 
կը ջանաք ողջացնել գնա, և որ ի կարգինւ Կանացի հբապուրանաց 
գէմ աբական զգաստ ութ եան այո այլաբանական սրինակը կը դրա– 
նենբ նաև ի գիցաբանութեան "*~րիշ արևելեան ազգտց, դորո֊ 
րէնակ Փիւ֊նիկևցսոց, Նգֆպտացսոց և Նըրայևզւոց, ինչպէս րպանի 
է 8ավաևփայ գեգեցկի պատմութենէն։ Պաամութ եան էական մասը 
միևնոյն է յամենեսին» միշտ կին մը դարան կը գորՆէ գեղեցիկ 
երիտասարդի մը զգա ոտ ութ եան, և արհամարհս լելով գաւա՜ճա– 
նսւթիւն կը նիւթէ, բայց ի վերջոյ աո.աբինութիւնը կը բարձրա¬ 
նաք յաղթանակաւ։ 

33« Ւորենացինք ինչպէս աեսանբ էջ 110, յետ պատմե* 
լոյ ի գլուխ արւաքին գրոցն զմահն Նամիրամայ, յաջորգ գըէ 
խոյն մ էջ կը գնէ յԱնուշալանայ մինչև Ակայորգին իբր 26 կամ 27 
հայ իշխանաց ճՆննգաբանութիւնը*, կամ լալ ևս է ասել յա- 
ջ»ր գութ եան ցուցակը, և այս իշխանաց թիւն հալա սար գտնելով 
թ՝ուայ եբրայեցի իշխանաց՝ որ այն միջոցին ասպրևցան, այս հաւասա֊ 
րաւթիւնն իբրև սաուգութ եան ապացոյց կը համարի իւր աշխա* 
աութեան♦ -»«Հաւասարսւթիւն քժուոլ կարգի պատանևաց՝ զճշմար* 
աութիւն աշխատասիրութևանս մերոյ ակնարկէ» (նոր» Ա. 
1^*|0 միթէ Մար |^ւ գաալ յԱնոլշաւան ա յ մինչև \ձկայ որդին 
իբր 27 հայ իշխա*ն~֊>Պարէտ, Արբակ, \)ոլր, Աւքպտկ, Աււնակ9 Ն«ք– 
րայր այլովբն հանդերձ, բազդ էական մատենին մէջ, հալաաար 
թուոյ եբրայեցի իշխանաց յ թէ նորենացին կամ այլ ոբ, Անուշա– 
Նանայ կաբՆեցեալ ձամանակէն մինչև ի կարեեցետլ ժամանակ \)կտր 
"րգւ-ոյն ՝–պրաղ եբրայեցի իշխանաց թսւոյն համեմատ հայ իշխա¬ 
նաց անուններ սաեղՆեց• բանգի յ որպէս ասացաբ այլուր աւելի 
հալ տնական է այն անունները ենթ՜ադրել շինուաեք բան թէ բաղ• 
գէարէնէ շուն ար էն թարգմանուաե մատենի մը մէջ գրուտն և 
- գիզ աււոգանութեամբ և ոլյրլագրոլթեամբ ի հայ փոխուաե։ 

Ւայց թ*պլով այս խնդիրը գանբ որսամութիւնը բննել։ ՆԿէրե֊ 
նացին ժամանակին միջոցը որ յԱնուշալանայ մինչև 1)կա լորդին՝ կը 
համեմաաէ ժամանակի այն միջոցին, որ է ի Նինուասայ մինչև ի կ**ր~ 
Նանումն \Լսորեաոանեալց պետոլթեան ի ձեսւն Վ^արբակալ րոտ , 
Կաեսեայ, այսինբն 1&96*էն մինչև 880 նախ բան զ՝Հր», միջոց մը, որ 
կը պարսւնսժյէ աւելի բան 1000 տաբի։ Հարման բ է սակայն, թէ ինչ- 
պէո Մարի բաս եան ժաաեանը չի գաներ արժանի ինչ յիշատակաց այս 
հագար տար ուտն մէջ։ Արդարև 1”<ւրենացին այս ժամանակէն կը 

ինչ ինչք բայց ոչ ի Մար Իքսսսար այլ որպէս ինբն աս է, 
Ղք"3 և է աՍա՝Խ9 իմոաոնււց և յւպաոսիկ հոՀախոհակաց» 
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(տես էջ 111)» Առաջին քէպք յիշեալ ի ^որենացւոյն ի վերոյիշեալ 
հազարամեայ ժամանակեն՝ է քանանացի քեքի գ^ղթականսւ– 
թիւնն ի Հայս։ ^ոբենացին քանանացի քեղին գաղթ ական ութիւնը 
կը պատ մ է այսպես♦ I1 կոտորելն, ասէ, Տեսուայ զ՝$անանացիա 
երևելիք ի նոցանէ գնացին փախստական յԱգռա9 (/Ափքիկե)* 
ինչպես կը գտնուի ցարգ յԱփրիկե քարերսլ վրաէ գրոշմուաեք 
թե Մէ^ք նախարարք Iանանացւոց, փախչելով ի 8եսոլայ գսզսյ 
եկանք բնակել աստ* (\րպէս և ոմն ի պատուականաց նոցա ՝Հանա– 
նիգաս եկալ Հայաստան* և ստուգելով գտանք ի սմանէ սերեալ ըզ– 
Գնթունիս, և բարք այս ցեղին կը ցուցնեն, թե ար գար և քանաո– 
նացի են նոքա։ «Ւ սատակել սորա (Ցեսոլայ) ղ՝Հանանացիս՝ անցին 
ի սմանէ փախս տականք յԱքքւաւք ♦ ♦ ♦ և յա յանի որոշմամբ յար– 
ձանսն Ափրիկեցլոց աշխարհին գրեալ կան մինչև ցայսօր ժամա¬ 
նակի արգարապէս այսպես* Ե 6ես ո լայ գոզոյ փախուցեալ մ եք 
նախարարք ^անանացւոց եկաք բնակել աստ։ Շսրոց մի և ք**– 
նան ի գաս պա տո լականա գոյն մեր ի Հայս։ Ել ստոլգեալ հալա սա ի 
գտաք զսերոլնգ ազգին Գնթունեաց ի սմանէ առանց հակառակսւ– 
թեան լեաէ զայս և բար ք ար անց ազգին յա յան են՝ քանանացի 
զոլա թոր* Ա* 

Պրոկոպիսս ևս, յոյն պատմիչ առ. Շուստինիանոսիւ, կը յիշե 
զայս պատմութիւն (Պրոկոպ. Պամ* պատեր* Վանքւտ^* Բ. 10)* Գալով 
Գնթունեաց՝ արգտրև կ՛երևի թե կար աւանգութիւն առ. Հայս > 
թե Գնթունիք, ինչպես նաև Ւագբատունիք՝ ի բնէ պաղեստինա– 
ցի եին. բայց ՀԼօրայ նահա պետ Գնթունեաց կը հերքե այս աւան - 
գութիւնն իբրև «վաղնջուց գրոյց և պառաւեալ առասպել* ք որ¬ 
պես պատմէ նոյն ինքն ^որենացին ի գլուխ 8» գրոցն։ ՀԼօրայ 
նահապետ Գնթունեաց յամբաս տանելն աո. Արշամայ ղՆնանոս (՝ագ– 
րատունիք որ արձակաե եր զՀիւրկանոս քահանա յա պետ Հրեիքք 
Տիգրանայ գերիներ էն՝ կը խօսի այսպես♦ Գիտացիլւ> ասէք ար քար 
զի Ննանոս խորհեցաւ ապստամբեր յսրգսրեց և ղիս խնգրել & 
Հերովգեե ժառանգութիւն տալ մեզ մեր բնիկ երկրին մեջ (ի 
ղևստին^ք քանզի խայտառակ եղանք, ասեր> աստ։ Ե«ր^ ես յանձն 
չառնլով, ասեմ* Ս՝^չէւ յ1րյւ|1 կը խաբուինք հին զրոյցներով և 
պառաւանց առասպելօք > պաղեստինացի կարնելով զմեզ, եւայլն։ 
ՀւԳիտեա, արքայ, ղի ապստամբել ի քեն կամեքաւ Ննանոս, խոր– 
հուրգ ընգ իս բեր ելովք ղի երգումն խնդրես ցոլք ի Հերովգեե 
թագաւորե ՀրեաստէԱնի% ըեգունել զմեզ և տալ մեզ ժառանգսւ– 
թիւն ի բնակ երկրի մերում ք քանզի նորակտուտ Նանակեց աք յտշ– 
խարհիս յա յամ։ Եւ իմ ոչ առնլով յանձն1 ասեմ ցնա, Ընգեր 
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պաարիմք զրոԼցօք վաղնջուց և պառաւեալ առասպելօք, պաղես- 
տինացիս զմեզ վարկանելով» և այլն (Խոր* (՝♦ ԵՕ»*)է 

2. Երկրորգ դեպքն ե ^անխորհուրդ ապստամբութիւննն Հար 
կակա 11 քՀայսմ անխորհուրդ ապստամբութ են են Հայկակայ (տես 
եջ 1^1) Գէտ^Ժ ^ Դե ստ էո& պատմչաց Եաորեստանի թա գա¬ 
լարին ֆեզոքոսի ք՝–ի կամ Ղ*–ի ժամանակ ք՝աբելացիք դալով յա– 
ւ+րի առին զնինուէ։ *Նին ուկազիք այս յարձակման պատ՛ճառ, հար 
մարելով կառավարութևան թուլս ւթիւնը կ ապստամբին ընդդեմ 
ք^եղՈքոսի, և արքունի պարտ ի զա էյ վերակացուն Ւեզիդարաս (ըստ 
Խորենացւոյն Ւաղոաոռկս^ ընկենլով զՒեղոքոս՝ ինքն կ1 առն ու թա– 
դալՈրութիլնը, և Բաբելացի ք նորեն կը նո լաճս լին։ Այււ պատմու- 
թենկն, ինչպես կերևի, առիթ առնլով Խորենացին՝ Աււորեստանի 
հարկատու կարն ո լան հայ ի շխ աններ են միոյն, Հա յ կա կա յ , զոր ժա¬ 
մանակակից կը դնէ Ւեղոքոսի՝ կոլ տալ որպես թե պան խորհուրդս* 
ապստամբել այն միջոցին և ապա սպաննուիլ (տես 1 11)է 

3* Երրորդ դեպքը։ զոր իբր Հայոց վերաբերեալ կը պատմե Ւ»* 
րենացին ի միջոցի անդ վերոյիշեալ 1,000 ամաց% ե երթայն ՀԼարմայրի, 
յԼսորեսաանի Տևտամոս թագալորին հրամանաւ, իբրև զօրավար 
եթովպացի զօրուն՝ յօգնութիւն Պրիամու և մ եռան ել ի քաջացն 
Հելլենացւոց (տես եջ 111)* Հայ նախարար մը տրովական պատե¬ 
րազմին մասնակցել յալ անի ե թե Հոմերոսի Եյդիականկն թելա– 
դրուաՆ գաղափար ե ք—ն ճշմարիտ պատմութիւն» Ըսա Հոմերոսի 
(Հատկոտ* Հոմեր* ) և ըստ Ղ՝իոդորոսի Եիկեղացւոյ (*Խիրք I՝» 22) 
լոր մե առնու Նւսեբիոս, \Լսորեստանի թադալոր մը, Տևտամոս, 
եղի ական պատերազմին վերջին տարին գՄեմնոն ոմն (որ առաս¬ 
պելնա լ անձ եէ Արշալոլսոյ որդի, Եթովպիոյ և Եգիպտոսի իշխան) 
քոան հազար զօրօք կը զրկէ յօգնութիւն Տրովացւոցէ Մեմնոն յետ 
գարնելոյ բազում արութխնս ի տրովական պատերազմին ի նպաստ 
Պրիամու կսպանուի յ\Լքիւըեայ։ Խո րենացին այս պատմոլթիւնը 
կարդալով առ Եւսեբեայ, և որպես հաւանական ե կա ընելով 
զպատերազմն զալն ստոլգիլ լեալ խորհան ե ՚էեր մը խաղալ տալ 
ի նմա քՀարմայրի, զոր Տևտամոոի ժամանակակից կը դնէ* Ւայց պատ֊ 
մսւթիլնը ոչ զՏևտամոս կը ճանչնալ և ոչ տրովական պատերազմը, 

եթե ոչ ըստ էութեան, գեթ ըստ կերպին ըստ որում կը պատմե 
Հոմերոս։ 

33* Հրեից պատ մ ութ են են դիտենք, թե Եաորեստանեայց թա– 
գալորին Եենեքերիմայ երկու հայրասպան որդիքն \Լդրամելեք և 
Եանտսար փախան յերկիրն \Լրարատայ (տես եջ 39)* Խորենացին 
մսանալով լիշել զտյս ի կարգի պատմոլթեան՝ կը պատմե ի սկզբան 
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գլխպ առաջին գրոցն է Մոռացանքք ասկյ խոսել զՍենեքերի– 
մալ։ Ւրր ութսուն ամօք լառաջ քան զթագաւորութիւնն Նա բու֊ 
գոգոնո սորալ եկաց թագաւոբ Մսորեստանի ալս Սենեքերիմ ք որ 
զնր ուսաղկմ պա շարեց առ. Նզեկիալիւ արքալիւ Լրկից և. սպան ալ 
լսրգւոց իլբոց լՄգրամելալ |լ ի Սանասարար որ եկան փախստա– 
կան առ մեզ։ ՝Թա^ նախնին մեր 0 կա լոր դի, մեր երկրին հարաւալին 
արևմաեան կողմը9 նոլն իսկ 11 աորեստանի սահմանին մօտք բը– 
նակեցոլց ղմին ի սոցանկք ալսինքն զՍանասար9 լոր մ է սերեցան Սիմ 
կոչուաՆ լերան բնակի չք։ 8էրա մ՜ամանակաց երևելիք ի սոցանկ 
հալատար էութիւն ցոլցեալ առ թագաւորս մեր (Մրշակունիս՝)՝ ա– 
ոին ալն կողմերուն բդեշխութիւնը։ Նսկ Ար գամ ո զան (Մդրամե– 
լկք) բնակեցալ լարևելից հա բալո լ երկրին մեր որ և ի սմանկ սե¬ 
րեցան > ասկ պատմագիրն (Մար Նբաս^9 Մրեր ունի ք և %նունիքէ 
<Ի մոռացումն եկն արգելք լա զագս Սենեքերիմալ* քանզի ութ¬ 
սուն ամօք9 ալելի կամ պակաս» լառաջ քան զթագաւորութիւնն 
նա բուդ ոգոնո սորալ կր և Սենեքերիաէս կացեալ արքալ Մսորեստա- 
նի9 որ զԵրուսաղկմ պաշարեաց առ Եզեկիալիլ Հր կից առաինոր– 
գաւ* զոր (զՍենեքերիմ՝) սպանեալ որգւոց. նորա Մդրամելալ և 
Սանասարալ՝ եկին փախստական առ մեզ։ Օորոց ղմին լարևմտից 
հաբալոլ աշխարհիս մերոր մերձ ի սահմանս նորին Մսորեստանի 
բնտկեցուցանկ Ս կա լորդին մեր քաջ նախնինէ ալսինքն քՕոձ«– 
սարն• և ի սմանկ սերեալ լցին զՍիմն ասացեալ լեառն։ Նսկ պերճ֊ 
քըն և գլխաւորքն ի նոցանկ լետսլ ուրեմն մտերմութիւն վաստա– 
կոց առ թագաւորսն մեր ցուցեալ զբգեշխութիւն կողմ անցն ար¬ 
մ՜անալս րեցան առնուլ։ Նսկ Մրգամոզանն լարևելից հարաւոլ նո¬ 
րին կողման բնտկեար ի սմանկ ասկ պատմագիրն լինել զՄրերու– 
նիս և զ*Ննունիս* (Նոր* Ա# 

Նորենացին ի Սարասարալ (զոր 0անասար էլանուանկ^ սերել 
կու տալ զՄղձնիս9 և լԱդրամելեքալ (զոր կր կ*չկ Մդրամկլ9 նաև 
Մրգամոզանք չենք գիտեր ուստի առնլով)* զՄրերունիս և ղՆնու– 
նի ս։ Թէ *Ննունիք 9 և մանաւանգ Մրերունիք Սենեքերիմալ որ– 
գւ֊ոց սերունգկն կին% թուի լինել ստոլգ9 քանզի երբ Հյաւասպ 
Մրեր ունի ք ըստ նոլն Նորենացւոլնք ի մ ականա խաղուն ի ձեռաց 
Շազկերտի որգւոլն Հւապհոլ հանեց գնտակը9 և Շապուհ մականաւ 
եհար գնա ասելովք ձԾանիր զքեզ»՝ Նաւասպ պատասխանեց♦ 

ճանաչեմ և զիս արքա լոր գի ի սերմ անկ ՍանաԱԱէրԱԱ* և ունիմ 
իշխանութիւն րնգ եղբարս քո համբուրել զբարձն ար քալի* է 
ալն զարմանք կ, թկ մինչ հոս Նաւասպ զՄրերունեաց ասկ թկ ի 
Սանասարալ սերեցան՝ Նորենացին ասկ թկ սերեցան լՄրգամոզսՒ– 
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նալ, լեղրօրէն Սանասարար Զենք գիտեր թէ միևնսլն ցեղը եր¬ 
կու. եղրալրներէ միանգամ ալն ինչպես կրնալ սերիլ* կամ թերևս 
Ւ՚որենացին լերրորգ գիրս իւր (գլ* ի լիշելև՝ ղրանս Նալաս- 
պալ՝ մոռցաՆ էր ինչ որ լառաջին գիրս իւր (գլ* 1՝^*) գրաե էր 
զսրգւ֊սց Պենեքերիէէ ալ։ 

Ծենթագրոլթեան աստ \Ըորենացւոլն, որ զգալուստ որգւոցն 
Աենեքերիւէ ալ ի Հալս կը համարի լեալ առ. \1կալորգւսվ, ալս ինքն 
լառաջ քան զկարՆեցևալ կորեանումն տէրութեան Մսորեստանի ի 
1եռն Վ^արրակալ հա կաս ութ ի ւն կալ, քան ղի I) կա լոր գին) իէրե– 
հալր Պարուրի՝ չկարէ լինել լաոյսջ քան զկարՆեցեալ կորեանումն 
աէրութեան Ասւորեստանի ի ձեռն Վ^տրբակալ, միանգամ ալն մամա• 
նակակից \)ենեքերիւքար ինչպէս պիտի տեսնենք ի ստորև։ 

% Հոս կամ իմք գիտել ի պատ մ ութեան աստ \Ըորենացւոլն ուրիշ 
կէա մըւ Մեր հալրենասէր Ներունին, որ առիթ չի փախցուներ ըզ– 
Հալս առնել միջամուխ ամէն գորՆի որ կը լիշուի ի պաամութևան 
ալեր ժամանակի՝ կարգալով 0ենեքերիմալ որգւոց փախուստն ի 
Հալս ք գիանալով ևս թէ ի նոցանէ սերեալ կը պաամսւէին ԱրՏր– 
ր՚ունիք՝ հալ իշխանի մը ընգունել կու տալ արքալազուն փախստա¬ 
կանները և տալ նմա րնակևցոլցանել գ\)անասար—Օքմ և Օաէրա– 
սար անուանց ձալնի նմանութեան նալելով—Սիմ լերան, ալս ինքն 
\Լղձնեաց կողմը, զոր կը կոչէ սահմանակից Ասորեստանի, որ Մի– 
ջագետաց մանաւանգ քան \Լսորեստանի սահմանակից էր* իսկ 
ղԱրգամոզան րնակել կուտալ լարևևլից նոցա, ուր էր \Լրերու– 
նեաց երկիրը, ուստի և լ\Լբգամոզանալ սերել կուտալ ալս ցեղը, 
մինչ \Լրերունիք, որպէս տեսաք՝ րոտ ալանգութեան իւրեանց 
ի 0անա սարալ սերեալ համարէին ղինքեանս։ 

Գիտել պարտ է, ղի Ւ1որենացին որ հոս \1իմ անունն ի Սանասա– 
րալ կը թուի հանել ալլուր (Ա* ի 0եմալ կը համարի կոչեցեալ 
ալնպէս• և ի հասաատութ իւն ալսորիկ կը րերէ ղրանս ^\ղոմպիո- 
գորալ սլրումն անեանօթ փիլիզոփալի, որ որպէս թէ լանգիր ա– 
ւանգութենէ կըպատմէր ալսպէս♦ Պատմեմ ձեղ անգիր ղրոլց, որ 
ալանգութենէ հասաՆ է առ մեղ, և ղոր գեղջուկներ էն շատերը 
կը զրուցեն ցարգ։ \ար, ասեն, զՆոլէ և զորգւոց նորա մատեան, 
որ ալժմ չիք ուրեք և լորում կը պատմուէր ալսպէս. Շետ նալե– 
լոլ *Նոլի ի Հալս և ելանելոլ ի ցամաք՝ մին լորգւոց նորա Օ^ւք գնաց 
լարևմուտս հիւսիսոլ գիտել երկիրը, և պատահելով փոքր դաշտի 
առ երկալնանիստ լերամր, ուր և գետեր (նփրատ, Տիգրիս) հո¬ 
սելով կ9երթալին գէպ լՄսորեստան՝ կը կենալ հոն երկամսեալ ժա¬ 
մանակ և կոչելով ղչեառնն լանուն իւր XI իմ՝ կ*գառն ալ լարե– 

23 
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լելս հտրաւձյ* ուստի եկաՆ էր«Պատմեցիք/ ձեզ, ասէ (Սզամպիա– 
գորոե^, զրոյքյս անգիրս յա լան գութ են ե ի մեզ հասեալ, զոր և քւա– 
զումք ի գեղջկաց զրուցեն մինչև, ցայժմ։ Մատեան լեալ զ՝Հսիսութ֊ 
րեայ և զորդւոց նորաք որ այժմ ոչ ուրեք երևի* յորում ասեն 
կարգ լեալ բանից այսպիսի* Շետ նաւելոյ Փսիսութրեայ ի Հայս 
և գիպելոյ ցամաքի* դնայ, ասէ9 մի յորգւոց նորա կոչեցեալն 
Ոիմ ընգ արէւմուտս հիւսիսոյ գիտել զերկիրն, և դիպեալ դաշտի 
միում փոքսլ առ երկայնանստիւ միով լերամբ, գետոց ընդ մեջ 
նորա անցանելով ի կողմանս Սասորեստանի* գա գարե աո. գետովն 
երկլուսնեայ ալուրս, և անուանէ յանուն իւր զլեառն Սիմ և. 
դառնա յ անդրեն յարևելս հարաւոյ ուստի եկն*։ Թէ* այսպիսի 
տւանդոլթեանց հիմա ինչ հաւատք կրնայ ընՆայուիլ յա յանի ե* 
*նոյն ինքն Ւ1որենացին չկամի լինել երաշխաւոր ստուգութեան §պսր 
աւանդութեան* — «Եւ այսորի կ զրոյցք, ասե> սուտ և կամ թ՜ե 
արդարև լետլք* մեզ չե ինչ փոյթ>։ Ե յետին ժամանակս Սիմ 
սկաաւ կոչուիլ Հասուն, բայց թե երբ և քնգեր՝ չե յայտ։ Եթե 
պարտ ե հաւատալ Հաստիվերտցւոլն, որ ե մատենագիր ձԱ* գարուն* 
Սասուն անունն ևս կոչուաՆ ե յանուն Սանասարայ*—զօրքն 
ի լեռնեն \էիմն կոչեցեալ9 զոր մարգկան (բնակչաց) սովորութիւնք 
Ս անասուն (Հասունի ասեն, ըստ անուան նախնլոյն իւրեանցա 
(Հաստ* գլ* ՒԱ»)ւ 

Ե պատմութեան որդւոց Հենեքերիմայ րոտ մեզ ՛ճշմարիտ է 
միայն գալուստ նոցտ ի Հայս և ԱրՆրունեաց սերելն ի նոցանե• 
այլն ամենայն անստոյգ և անհիմն ե* 

34* \Ըորենացին ի գլուխ Ափ գրոցն9 յետ յիշելոյ զՊարոյր 
իբրև առաջին թագաւոր Հայոց առ Վայ» բակաւ* առ յաջորգաւ. 
նորա Հրտչեիւ կը պատմէ Ւագրատունեաց Նազումը Հրեից գերու- 

թենեն Նամ բա թ անուն ումեմնե9 զոր> ինչպես տեսանք եջ 113* 
որպես թե Հրաչեայ խնդրելով ի Նաբոլգոգոնոսորայ* առ և բնա– 
կեցոյց պատուով։ Սակայն զֆադրպտունիս Հրե այ գաղթ ակ անուր– 
թենե մը սերեալ կարՆելոյ հաստատուն պատճառ չունինք* 
զանգ և \Լգաթան գե ղո ս կը յիչեն զֆագրատսւնիս €աս պետ ու- 
թեան իշխան* անուամբ* –«Ամենեցուն միաբանութեամբ, եպիս– 
կոպոսացն և թագաւորին և աշխարհս» խորհ ձուլի ւք հտւանու– 
թեամբ ի միասին 9 արձակեցան և գնացին Հթոյր մեՆ իշխանն մարդ- 

պետոլթետն9 և Ւադարատ մեՆ իշխանն ասսլեէՈՈւթեան* (Ւուզ* 
0*փ Գ.)է Սպ֊աթանգեղոս ի վերայ ասպետութեան կը յաւելու նաև 
թագակապ բառը* — «Նսկ թագա լորն (Տրդատի վաղվաղակի գսւմարեաց 
գլխաւորո նախարարազն, առաջին* զիշխանն Աէքք1ոք տան * * * չոր 
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բորդ պՀշխանն թպգակաւզ իշխանոլթեսյնն ասպետութեան* (Ագաթ* 
Գիտենք արդպրև թե Ւագրաաունիք կը կրեին ասպետ տիտ– 

զսսը և էէն թագադիր 9 գեթ աո. հեթանոս թագաւորօք* շատ անգամ 
վարաՆ են նաև սպարապեասւթիւնը։ Ըււա \Ըորենացւոյն Ւագրա– 
աունիք ալս իշխանութիւններն առին ի Վաղարշակայ* 8ետ սանձեր 
լպ դՄակեդոնացիսք ասէ \Աորենացինք երբ պատերազմները դադ– 
քեզան% Պարթևն (Վ^աղարշակ I սկսալ. բարևգորՆոլթեանէ 
նախ փոխարեն Նառայութեանց զօրաւոր և իմաստելն հրեին քա– 
գարատալ Նամբար տուաւ նմա իշխան ութ իւն՝ ազգաւ թագադիր 
լինել Արշակսւնեազյ և բոլոր տոհմին արտօնութիւն* Ւագրատունի 
կոչոէւիլ յանուն նորա> և այժմ իսկ մեՆ նախարարութիւն են (^ա^– 
րատունիք յազգի մերումէ ՝$անզի այս Ւագարաա ի սկզբան նուի– 
րեց գանձն ինքնակամ ի Նառայութիւն Վ^աղարշակայ* • • է Վ^տզաը– 
2-4 աոսաւ նագարա տայ նաև Հայաստանի արևմտեան սահմանին 
կա.աոկալութիւնը.—(8էրսւ սանձահարելոյ զՄակեդքնացիս և գադա֊ 
քելսյ պատերազմազն՝ սկիզբն աոնէ բարեգորՆութեանց Պարթևն 
բաջ (Վաղարշտկ՝)* նախ և աոաջին փոխարեն բարեաց հաասւցա– 
նելով առնն զօրաւորի և իմտստնոյք որ ի Հրեի 3 Նամ բայ է՝ագա– 
բաա* տայ նմա իշխանութիւն՝ ազգաւ թագադիր լինել Աբշակու– 
նեաց և որ ի նմանե Ննեալ ազգ լինել յանուն նսրա կոչմամբ ք«ւ|– 
բաասւնի յ որ և այժմ մեՆ նախարարութիւն ե ի մեջ աշխպրհիս։ 
*–նպի այս ք՝ագարատ նախաձև ոն ըեՆայ մատոյց զինքն Վ^ա զար շտ¬ 
կող • * • * I%սկ ի Նայրս հայերեն խօսից (կացոյց գնա) կողմնակալ 
իշխան բիւրուց և հազարաց յարևմտից կսւսե» • 8. Գ*^է 
քԼւելփ մանր կը պատմե զայս Պարենագին գլուխ Նոյն գրոցն* — 
Ւագաբասէ կոչուաՆ հրեինք ի շն ո ր հակա լութ իւն անձնատուր ձեռըն– 
աուսւթեան նորա առ թագալորնյ ինչպես նաև ի փորձ անկեզ- 
Նութեան և քաջութեան նորա* աուաւ սրանուտերութեան պաաիւք 
նմա և ազգատոհմին ք ինչպես պատմեցինք յառաջագոյնք նաև իր 
խան ոլթիւն թագա լորին գլուխը թագ դնել և կսչիլ թագա¬ 
դիր և ասպետ և աոանց ոոկւոյ և ականց$ երեք կտրգ մանր 
մարգարտե խ"1քԸ Գ^ել ի շրջելե յար քունիս և առ. թագա լորին * 
«էւ պկոչեցետլն Ւագարատ որ ի էրեիցնք ի շե որ հակա չութ ետն Նմտ 
փոսն յտ ռաջա գոյն անձնատուր ձեօնտոլութեան աո. թագալս բն 
և միամտութեանն և քաջութեանն՝ զյառաջասացեալ աանուտե՜ 
րոակաֆէ պատիւն ազգին պարգևե* և իշխել նմա թագ ի գլուխ 
դնել թագաւորինք և կոչել թագադիր և ասպետ յ և առանց ոս- 
կ*–*յ և տկանց գկրտսեր մարգարիտն երեքտակեն վարսակալ . անել 
Հորժամ րսրքունիա և ի տան թագա լորին շբքիդի** 1ևւ Վյազար– 
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շակաւ կամ յառաջ քան գ^Լաղարշակ 9 զիարդ 1ւ իցէ% ունէին (՝»(.- 
րատունիք ալս հին ցեղային արտօնութիւննևրը։ Այսմք ինչպէս «է. 
սանք վկալ են մեր նախնի մատենագիրք9 հնագսլնյ» քան զ&որե. 
նացին։ Ւալց յառաջ քան գֆ*որենացին ի պատմութեան մերսւյմ ոչ 
ուրեք յիշուաՆ կը զանենք > թէ Ւագրատունիք Նագմամր հրեալ 
էին։ Կ՛երևի սակայն թէ կար աւանգութիւնք թէ Ւագրատունիք ք 
ինչպէս նաև *էնթունիք ի բնէ «Պաղեստինացին էին։ 1^այյ որ– 
պէս տեսաք ի վեր անդ էջ 166» ՀԼօրայ Գնթունի կը հերք էր այս 
տւանգութիւնն իբրև. «վաղնջուց զրոյց և պառաւեալ առասպել»։ 
Նոյն իսկ \Աորենացին կը վկայէք թէ կային որ գՒագրաաունիս կը հա¬ 
մա րէին րնիկ հայ։ Օւէանքք ասէք որ չեն արժանահալատ9 զէ՝ագ– 
րատունիս ի Լայկալ կը համարին♦ բայց գոլ մի հալա տար այսպիսի 
լիմար բանից$ որ ամենևին ճշմարտութեան նշան չունին*–«Ասեն 
ոմանք յան հա ւա ստի մարգոց ք ըստ յօժարութեան և ոչ ըսա ճշմար– 
տսւթեանք ի Լայկա յ գթագագիր աղգգ լինել Ւագրատսւնեաց • 
վասն որոյ ասեմ* մի՛ այսպիսեաց յիմար բանից հալանիր9 գի և ոչ 
մի շաւիղ կամ ցուցումն գոյ նմանութեան յասացեալսգ որ զաք~ 
դարութիւն ակնարկէ» (է^որ* Ա« 

քՀօրաւորագոյն փաստ \Ըորենացւոյն ի հաստատութիւն հրէու– 
թեան ֆագրատունեաց են անոլանք նոցա9 զորս կը ջանալ մեր ստու¬ 
գաբան պատմիչը մերձեցուցանել եբրայեցերէն անուանց։ Գիտաո– 
ջիր։ ասէէ զի անունգ Օւքբատ զոր Ւագրատունիք լա՛ճ ախ կուտան 
պատանեաց իւրեանց Նամ բախն է ըստ հին եբրայական լեգուին– 
«ք^այց եանիր գՆմբատգ անուն զոր յաճախ ք՝ագրաաոլնիք ի վեր այ 
պատանեաց կոչեն% ՛ճշմարիտ Նամբաթ է ըստ նախնի իւրեանց խօ– 
սիցն% որ է եբրայեցի» (\^որ, Ա* \Ըորենացին որ հոս Նմբատը 
Նամ բախին հետ կը նոյնացնէ* ուրիշ տեղ խժական կը կոչէ այն անու¬ 
նը*— *քՒայց գիտասջիր գի Ւագրատունիք յետ թողչոյ զօրէնս հարց 
իլրեանց% խժական անուններ առինք որպէս ք՝իւրատ9 Օւքբատ և 
ուրիշ անուններ ք և գրկուեցան ի նախնի անուանց ի։.րեանց9 զորս 
յառաջ քան ղուրան ալն զհրէութիւն ունէին ք ինչպէս ք*ագադիա9 
Տուբիաք Նենեքի ա9 Աաւք.^ւ> 0 ափատիա ք Վ^ազարիա ք Ենանոս։ եւ 
ինձ քժուի թէ Ւագրատունեաց այժմու անուանքք Ւագարաա՝ ք՝ա– 
գագիա էք Աշոտ՝ Ասու^է Վ^արազ Վ^ազարիա, որպէս և Նմբաա% 
Նամբաթ* -«ք՝այց գիաեա9 գի ի թողուլ ազգին ք*ագրատունեաց 
զօրէնս հարցն% նախ խժական ժառանգեցին յորջորջոլմնք Ւիւրատ 
և 0մբատ և այլ այսպիսի կոչմունսք գրկետլ ի նախնական անուանցնք 
որպէս կոչէին յառաջ քան դուրանալն— ք՝ագադիա9 Տուբիաք Օէր– 
նեքիա9 Աաււք; Նափատիաք Վ^ազարիա, Ենանոս։ եւ ինձ թուի 
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թե որ ալժմ կոչին Ւագրաաունի ր ք՝ ագար ատ՝ Ւագագիա ե գա9 և 
Աաւ^1 Աշւա»ք գոլն պես և. Վ^ազարիա՝ Վ^արաղ9 որպես Նամբատ՝ 
Օւքրատ* (խոր, Թ» ք՝այւյ ^որենացւոլն ալս գիտողութիւնն 
ուղիղ Ւագրատունիր ալն խժական կոչուաՆ անուններն ունեին 
նաև. լառաջ րան դուրանալն ղհրեութիւն։ Վ^աղարշակալ ժամա¬ 
նակի Հագրատունեաց իշխանին անունն 9 ըստ Հ*որենացւոլն9 (՝ա* 
գարատ եր9 իսկ զհրեութիւնը 1Ւագրաաունիր9 ըստ նմին Ւււրէ– 
նացւոլ ուրագան աստ ուրեմն աո. \Լրշամաւ։ 

*Հերոլիշեալ անուններուն գալով ասեմր թե Նամբաթ9 ալս- 
ինքն Նաբաթք իբրև մ արգոլ անուն գորեաեուաե չենր գտներ 
–չի Հէն և ոչ ի Նոր Կտակարանի, և սովորութիւն չեր Լրեից ալս և 
սմին նման կրօնական անուններ մարգոց վրալ կոչել« Եւ. ոչ 
գիաք 0 ափատիա ք Վ%ազարիա9 ձեների ա9 Աւաւյ. անուններ կան 
բոլոր Հրեից ԳՍՈ9 ե ինչպես կը կարեենր ալս անունները 
եբբալական չեն։ քԼնգհակառակն գիտեն ր9 թե Սւքբատ9 նագարաա9 
Վ^արազ արիական բառեր են 1ւ ոչ թե հրեական անուանց աղա լա¬ 
զութի ւն։ Սմբատ՝ սի(Ր (տրՆաթ) և սլԱՈՈ (շեն) արիական բառերեն 
կը բաղկանալ։ Ւագարատ նոլնպէս արիական բառ ե։ եւ թոլի նշա¬ 
նակել աստուաՆատուր—թագ (գիր) ե. երետ (ետ) բառերեն• 
իսկ Վ^արազ9 որ Սասանեանց ժամանակ փոխուելով Պերոզ եղան ե՝ 
կը նշանակե լազթող9 և Պարսից սովորական անուն եթ> երբեմն 
բարգոլթեանց մեջ և.ս կը մտներ։ ինչպես Վ^արազաիրոց 9 Վ^արաղ¬ 
վացանք ՂԼարաղգեն9 Վ^արազգատ։ 

Եթե պարտ ե հաւատալ \Ըորենացւոլն՝ Ւագրաաոլնիր Նանր 
հալաՆումնեը կրաՆ են առաջին երեր կամ չորս \Լրշակունի թագա– 
ւորներէն ի պատ՛ճառս հրեութեան։ Վ^աղարշակք լետ մեՆարելոլ 
զք՝ա գարատ գրեթե թավաւորական պա տոլով վասն հաւատարմու– 
թեաննք 1ւ լանձնելոլ նմա ալն մեՆ ղինուորական իշխանութիւնը9 
զոր վերագոլն քիշեցար կստիպե գնա թողուլ զհրեութիւն և. 
պաշտել զկուռս։ Շետ ալսպիսի գորեոց9 ասէ Ւ1որենացին (գիրր 
ք» գլ* Ը.), Վ^աղարշակ մեհեան շինելով լ\Լրմաւիր և անգրիս կանգ¬ 
նելով ի պատիւ արեգական 1ւ լուսնի և իւրոց նախնեաց1 թախտն- 
ձանօր կստիպե զք^ագարատ 9 թագադիր ասպետ 9 թողուլ զհրեա 
սւթիւն և պաշտել զկուռս• և տեսնելով թե նագարատ չառնուր 
լանձն՝ կը թողու գնա ըստ կամաց* –Հւֆսկ լետ ալսր ամեն ալն էր մե¬ 
հեան շինեալ (Վ^ազարշակալ) լ\ձ*րմաւիր9 անգրիս հաստատե արե¬ 
գական եւ լուսնի 1ւ իւրոց նախնեաց* և աղերսեալ որ ի Լրեիցն 
Նամ բալ ք*ագարատ9 որ և թագագիր ասպետ 9 հանգերձ հարկե– 
ցուցանող բանիւր9 թողուլ ղօրենս հրեութեան և պաշտել ղմե– 
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հէրանս♦ զոր չառեալ յանձն (Ւագարաաայ)՝ ըստ կամաց թսզու վեա 
ար Հայն Վազարշավ*։ Աււ IX թշակալ յաջսրդաւ Վազարշակայ, թա¬ 
քս անձան բն փոխին է րյւնաթիլն։ Արշակ, ասէ, բռնադատեց ք»ք– 
դիս Ւագարատայ պաշտել զկուռս* երկուբ որով նահատակեցան 
բաջութեամքւ ի վեր ալ հայրենի օրին աց, արդարև հետևելով Աէրօր– 
նիանց և նղիազարեանց > Մնացեալբն լանձն առին շաբաթ օրը ձի 
հեՆնել և յորո և ի պատերազմ երթալք նաև թողուլ անթլփատ 
զմանկունս իւրեանց• և որովհետև անկին էին՝ \Լրշակ պատուիրեց 
բոլոր նախարարութեանց կին չտալ նոցա, եթէ ոչ ուխտիւ խոստա¬ 
նային թողուլ գթլփատութիւն։ ք*ագրատունիբ յանձն առին զերկսւյս 
զայսոսիկ — շաբաթը չպահել և թլփատութիւնը թողուլ, միայն կուռբ 
պաշտել չառին յանձն։ «1՝ սմանէ (յՀԼրշակայ^ նեզեալ որգիբ 1՝ա– 
գարատայ փոսն զկուռո պաշտելս յ, երկու ի նոցանէ որով կատարե– 
ցան արիաբար ի վերայ հայրենի որինացն, զորս ոչ պատկառեմ ասել 
հետևող լինել Անունի անցն և Եղիազարանց։ Ւայց այլբն յանձն առ– 
նուն այս չափ միայն, –ի շ**բաթոլ հեՆանել յորո և ի պատերազմ ունս, 
և զմանկունս թողուլ անթլփատս յորժամ լինի ցին, բան զի անկին 

4էին• և հրամայեցալ յԱրշակայ մի տալ նոցա կանայս յամենայն 
նախարաբութեաոնցն՝ եթէ ոչ ուխտ պայմանի հաստատեոցեն թո¬ 
ղուլ զթլփատսւթիւնն* Տյորս յանձն առնուն զերկուս պայս միտյն, 
այլ ոչ զերկրպագսւթիւն կռոցն» (Հ՛որ* ^ (&*•)» 

՛Նոյն բռնութիլեը կը կրկնուի աո. Տիգրանալ։ Տիգրան, ըստ 
Ւ1որենացւոյն, մեհեան շինելով և բագիններ կանգնելով բոլոր 
խարարաց հրամայեց զոհ մաաուցանել երկրպագութեամբ, և որով¬ 
հետև չառին յանձն Ւագրատունի բ՝ Տիգրան կտրել տոլ ալ զլիր– 
զու միոյն որոյ անունն էր Աքքք»ք–ք.> վասն անարգելսյ նորա զկուռս, 
և ուրիշ տանջանբ չտուալ, բանգի աԱվ> յանձն առին ուտել զա» 
հեալ և խոզենի, թէպէտ ինբեանբ չզոհեցին երկրպագութեամբ։ 
Ու.ստի Տիգրան առաւ ի նոցանէ սպարապետութիւնը, թագակապ 
ասպետութիւնը միայն թսզոլց*–€Մեհեանս շինեալ Տիգրանայ և 
առաջի մեհենիցն բագինս կանգնեալ զոհս ամենայն նախարարավն 
հրամայէ մատ ուցանել հանդերձ երկրպագութեամբ♦ զոր չառեալ 
յանձն ազգն ք՝ագրատունեաց՝ զմիոյ զլեզուն հատեալ որում անուն 
էր (ևուքէ վասն պատկերացն անարգութեան, և ոչ այլ իւիբ խոշա 
աանգէ* բանգի յանձն առին ուտել ի զոհիցն և զմիս խոզի, թէ~ 
պէտև ոչ ինբեանբ զոհեցին երկրպագութեամբ♦ վասն որոյ առնու 
ի նոցանէ զիշխանութիւն զօրուն, բայց միայն զթագակապ իշխա– 
նոլթիւնն ոչ հանէ* ք** ^Ե»)է 

Ա*ւ Արշամալ կրեց թագադիր ազգն քՏագրատունեաց, ք*պտ 
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Ւորենացսոլնք վեթ^թյ և խոտագոլն հալաՆումը, որ և վերջացար ի 
ապառ ոսրացոսթեամբ նսցա։ ՀԷալնոս ժամանակավ ասէ \*որենա֊ 
ցին 9 Աք շամ բարկացա ւ լոլժ թագակապ ասպետին ի սրում Ննանոսի ք 
որ արձակած էր զԼիսրկանոս բահանալապետ Հր էից է զոր գերի բեա 
րաՆ էր Ւարզափրան Iհշտոսնի առ. Տիզբանալ. . • ♦ է Ար շամ գրգըո֊– 
ս սելով նաև ի բանից ՀԼօրալի ^ն թոսն սոր որ ամբաստանաՆ էր քԵ– 
նանոս իք-րև մէա լապստամբոսթիսն՝ հրամալեց9 ասէ, պէսպէս 
աանջանս կոսաել ի վեր այ Ննանոսիք ստիպելով թողոսլ իսպառ զհրէ– 
ոսթիսն $ երկրպագել արեգական և պաշտել թագասորին աստոսաե՜ 
ներն տաս ընգոսնել զառաջին իշխան ոսթիսն իսր* և կամ կախոսիլ 
զփալաէ և ջնջոսիլ ազգովին։ Ասպետին ազգականներէն մին, 13արիա 
անունք սպանաս առաջի նսրաք լետոլ երկոս որգիբը% Նափատիա և 
Ապարի ա9 բերոսեցան ի տեղին սպանման։ ^ըգ*~ո9Ը սպանման եր– 
կիսղէն և ի թախանձելսլ կանանց իւ֊րոց կատարեց Ննանոս թագա– 
սորին կամբը բոլոր ազգատոհմիսք և հասաատոսեցաս ք առաջին 
պատիս ի*–ք*—ւՏԼալսոս ժամ անակաս եզև մեե ցասոսմն Ար շամ ալ ի 
վերալ Ննանոսի ասպետի ոսրոսմն թագակապիք բանզի նա արձա– 
կեաց զԼիսրկանոս Լրէից բահանալապետ, զոր գերեալ էր Ւարզափ– 
րանալ (Նշաոսնսոլ լաս ոսրս Տիգրանալ * • « է ՝$ս ոսթիսն գնման է 
(գՆնանոսէ^ մատոսցանէ արբալի և 3*օր ա նա հա պետ ազգին Պ՝ըն– 
թոսնեացք ասելով♦ 1*իտեաք ար բար զի ապստամբել ի բէն կամե– 
յալ Ննանոս . ♦ • ։ Ա|11 բսոսթեանցս հաստտալ Ար շամ * հրամալ– 
եաց աանջանս պէսպէս ի վերալ Ննանոսի կոստեր և վախ՛ճան գոր– 
եոլն% կամ թողոսլ իսպառ զօրէնս հրէոսթեան և երկիր պա գան ել 
արեգական և պաշտել զկոսռս ար բա լիր, ընդ որով հարկեալ ար– 
բալ աացէ նմա գնոլն իշխանութիսննյ կամ կախել զփալտէ և բնա- 
ջինջ լինել ազգի գորտ։ Եւ. սպանեալ մի լազգականացն առաջի 
նսրաք որոսմ անոսն էր 0արիար և առընթեր զորգիսն մատոսցեալ 
ի տեգի սպանմանն, որոց անոսանբն 0ափատիալ և Ազարի ար լեր– 
կխ֊ղէ մա հո սան որգսոցն և ի թա խանձելս լ կանանցն կա տար է զկամս 
արբալի հանգերձ ամեն ալն ազգատոհմիսն և լառ աջին պատիսն 
իսր հաստատի» (\Ըոր* ք. Ւ1\)# 

Ըաա Ւո սգան գալ և ըստ նմին իսկ Հ*որենացսոլն՝ լԱրաաշատ, 
լՆրոսանգաշատ ք ի Վաէ#> ի Նախճասան և քալլ բազոսմ տեղիս ի 
Լալս ոչ սակաս Լրեալբ կա լին ք լսրսց բազոսմբ մնացին հրէական 
սրինօբ նաև լետ բրիստոնէոսթեան Հ$՝սսղ* 1*. ^Ե» Հ՛որ 1՝. ԼԵ*)ք 
և ամենևին լիշոսաե չէ 9 թէ առ բրիսսանէոսթեամբ կամ լառաջ 
բան զբրիսաոնէութիսնն հրեալ մը տանջոսեցաս կամ սպանաս եր– 
քէբ փսոն հասա տոլ։ Այ2ր է մանասանդ զարմանայինք գի ալս 
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հրեաներն Հա լաստան բերողն էր Տիգրան մեՆւ Տի գրան հրեաներ 
կը քէքէ իւ֊ր բազարներ կուտալ նոցա բնտկել9 և. կը 
թոզոլ զնոսա իլրեանց հայրենի օրինօբ* իսկ քո՜ր թագադիր աս¬ 
պետներն հալա աո լ համար կը տտնջէ և կսպաննէ9 նոլնպէս այլ 
թագաւորբ լառաջ բան գնա և լեա նորաւ նթէ ալսչափ ատելի 
էր նոցա հրէութիւնն9 ընդէր հրեալ ցեղի մը նա հա պետին տոլին 
այնպիսի բարձր իշխանութիւններ9 որպիսի էին թագադիր ասպե– 
տութիւն և սպարապետութիւն։ Չզարմանայի է նաԼւ9 զի Ւագրա– 
տունիբ կը թոգուն շաբաթը և. թլփատոլթիւնը9 կուտեն զոհեալ և 
խոզենի և տակալին հրեալ են։ Կռապաշտութեան հաւասար էր 
ալս Հրէից համար9 ինչպէս լալ անի է ի պա տմ ութ են էն Մակաբալ– 
եցլոցէ Նօթն եղբարբ սպանուեցանք վասն զի լանձն չառին խո դի 
միս ուտել։ Բոլորովին անիմաստ է նաև ալն խօսբը9 թէ \Լրշակ 
հրամայեց բոլոր նախարարութեանց էաալ զգստերս իւրեանց Թաք.– 
րատունեաց որ անկին էինք որպէս թէ ֆագրատոլնիբ պիտի չկրնայ¬ 
ին ամուսնանալ առանց խնամութեան այլոց ցեղից* միթէ աղջիկ 
չկար Ւագրաաունեաց մ էջ* արու միայն կը Ննանէր ալս ցեղը։ Վէր– 
ջապէսք Ւագրատսւնեաց հալաՆանաց պատմութիւնը պարտ է դա¬ 
սել ի կարգ ալն վկալաբանութեանց* որ հոգևոր վէպ Լրոման^ են* 
Հ*որենացին կը գրէ զիւր պատմութիւն ի խնդրոլ 0ահակալ Ւադրա– 
տունւոր և այնպիսի ժամանակ մինչ Հալբ ի հալաՆանս էին կամ կը 
կարՆէին լինել9 և փ"բր թ ուլութիւն մը ի հաւատոլս կը համարու էր 
ուրացութիւն* \*որենացին առիթ առնլով ալն աւանդութենէնք թէ 
Ւագրատունիբ պաղեստինացի կամ հրեալ էին (տես էջ 172)ք ի 
շնորհս ի ւրոլ Մեկեն աս այ ոլժ կու տալ ալն աւանդութեան 9 ղնախ– 
նիս 0ահակալ ցուցնելով ոչ միայն սերունդ \Լբրահամու և աոտուաա– 
&ապաշտ9 այլ և բաջ ախոլեան հաւատոլ լար բուն ի ս հեթանոս թա– 
գաւորաց9 իբրև զԴանիէլե և գերիս մանկունսն9 և ալս ի գովեստ և 
ի բաջալերութիւն 0ահակալ։ Ռւրիշ այսպիսի միջոցներ գորՆաեուաե 
են ալն գարուն մէջ ի Հալս9 որպէս տեսցուբ լիւրում տեղւոջ* Ւ»– 
րենացին ալնպէս պաշարեալ էր Ւագրատունեաց հրէութեան զա¬ 
ղա փարա ւ՝ զի ուր և երևելի հրեալ մը կը գտնէ պատմութեան 
մէջ% կը համարի Ւագրատունի* ՏԼորօրինակ, զեգեսացի հրեալն 
Տուբի անուն 9 լորոլ ի տան պատմի թէ ագաւ ք^ադէոս առաբեալ 
ի գալն բժշկել զԱբգար ըստ աւանդութեան իրիբ ^որենացին Թաք– 
րատունի կանուանէ*—ււԵկեալ (Թայէք) եմ ուտ ի տուն Տուբիալի 
իշխանի հրէի* զորմէ ասեն լինել լազգէն Ւագրատունեաց» Հ\թոր* 

ԼԳ.)« 
Աքլաէւյ ժամանակակից լարգի վկալութեան կամ ուրիշ անժըխ– 
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ապաց սլց տեսնելու, չենր կրնար իբրև պատ մ ութիւն ընդու– 
նել վերոյիշեալ վկայաբԱանութիւնը։ Ընդհակառակն * ՒադրՓաոլ– 
նեաց պաշտոնը* և անուանք նոցա որ արիական են՝ րասական են 
&**֊$նել* թկ Ւագրաաունիր ի րնկ հալ կին* որպկս և կը պնդեին 
իսկ սմանփ առ. Խորենացւով* և թկ հին Արարատեան թադաԼորոլ– 
թեան ժամանԽկկն ունկին նորա զթագաւորս պսակելու Փրաօնսւ֊ 
թիւեը։ Արդարև, Ւագրատունեաց թագադիր իշխփնութիւնն ալն- 
պկս կապոլաՆ կր Արշակունեաց թադին հետ* ղի զոր օրինակ չկր 
օրկն բաց լԱրշակօւնեաց լալլմկ ցեզկ թադաւոր դնել Լկջ 84)՛ 
նոլնպկս չկր օրկն Արշակսւնւոյ մը թադաւորել առանց պսակելոլ 
թագադիր ասպետկ մը> ալն կ ի I՝տդրատոԼնեաց։ թկպկտ մեր 
պաամոլթեան մկջ լալանփ լիշուաՆ չկ* թկ տմկն Աբշփկունի թա¬ 
գա լոր կը պսակուկր թագադիր ասպետկ մը կան սակայն ակն ար- 
կութիւններ, որ կը ցուցնեն թկ Օրինաւորոլթեան համար հարկ կր 
թագա լոր ա ց պսակի լ ի Ւագրփտունեաց * V* Արենա ցին ի պատմելն 
ղթադաւորեչ Եր ո լան դա է խորամանկութեամր ի ձեռն կաշառակուրն 
նախարարաց՝ աօկ♦ էԵւ ի մեռանել 0անատրկոլ* միաբփնեփլ Լալն 
նփխարաբաց^ թէսգաւորեցուցին գնա* առանց արանց լազգկ քայ.– 
րաաունեաց լինել թագադիր» (Իոր* ք* Լէփ Ննկ զյաջորդկ նորա 
զԱքաաշիոէ Փսկ♦ €&ետ մահոլանն Նրուանդալ մտեալ Օւէրա տալ 
(յՒագրատունւոչ) վարրունականսն լուզկր զգանձմն* և դտեալ 
գթագն Աանատրկոլ արքայի՝ դնկ ի գլուխն Արտաշիսի և թագա* 
ւորեցԱլցանկ ի վերալ ամենայն երկրիս Հալոց» (\Աոր* (՝» Ւէ»^ւ 
0քինա լոր թագաւոր հէսմարուելու համար Ւագրատունի իշխան կ 
մը պսակս ւելՈւ օրկնրր կ ակնարկս ւի նաև ալն խօսքկն* զոր Հ*որե– 
նացին կը դնկ ի բերան 0 մբատալ Հագրատունւոլ, երբ \\մրԽտ 
հրաշկկ շամփուրը բոլորելով պսակաձև ք.քւաւ ի գլուխ Մերուժանփյ* 
ասելով հեգն օրկն* ւՊսակեմ զրեզ* Աերուժան* փան զի ի խնգիր 
էիք թագ ալորել ի վերալ Հայոց* և ինձ ասպետիս պարտ կ զքեզ 
սլօակել ըստ սովորական իշխանութեան իմոց հայրենեաց» (^ոք❁ 

Լէ–> 
^որենացինք որ յառաֆ բան կՀաղարշակ ամենայն ինչ €խառն 

ի իաւռն և վայրենի» կը համարի ի Հայս ի մկջ այլ կարդաց նաև 
թագադիր ասպեաութիւնը կոլ տալ հաստատել նմին Վ^աղարշակալ*— 
աՆտխ և առաջին օրինադրկ թագա լորն զինքն և զտուն իւ֊ր* 
սկիզբն առնելով ի դլխոյն իւրմկ և ի թադկն»։ Եւ. ք՝ ագար ատ այ տայ 
իշխ անութ ի ւն «թագ ի գլուխ դնել թադաւորին և կսչիլ թագա¬ 
դիր և ասպետ» (Ւօք* ք. է«)։ Արշակունի թագաւորաց պսակ– 
աիլն ի Ւագբատունեաց ք ինչպկս տեսանք՝ գրեթկ վաւերացնել կր 
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թագա լորին ընարութիւնը և տեսակ մը սեղմում թագալորտկան 
իշխանսւթեան* ուստի Վ^աղարշակայ այսպիսի սեղմում մը ինքնա¬ 
կամ յանձն առնուլ հաւանական չէ է Ըաօ» մեղ թագաւոր պսա- 
կելն առ Հայս ոչ միայն վաղեմի սսվորութիւն էր, որպէս ասացաք, 
հին Ար արատեան թագաւսրութեան ժամ անակէն > այլև– թերևս 
կրոնական արարողութիւն, և Ւագրատունիք իբրև կԼահունիս էին 
թերևս քրմական բեղ ի մէջ Հայոց։ Աո. այս արգարև չունինք 
պատմական ապացոյց, բա19 այսպէս ենթադրելու բաւական պատ¬ 
՛ճառ կոլ տայ մեզ Ւագրատունի անուան առաջին բառը թագ, որ 
հնտեւրոպական լեզուաց շատերուն մ էջ կայ և կը նշանակէ դիք 
կամ տստուաՆ։ (\ւստի մարթ է կարՆել, թէ Ւագրատունիք այսպէս 
կոչուաՆ էին իբր նուիրական անձինք որպէս կՀահունիս, որ քսւըմ 
էին ցեղով և որ ող անուան առաջին բառը էէա7 բա*է բառին ու¬ 
րիշ ձևն է և միևնոյն նշանակոլթիւնն ունի։ 

քՀթագաւորս պսակելու սովորութիւնն ի ձեռն Ւագրատունեաց 
գագրաՆ կը գտնենք առ քրիստոնեայ թագաւորօք։ Վ^երջին թա¬ 
գա գրութիւնը որ կ՝ւիշու֊ի ի պատմութեան մերում* է թագագրու¬ 
թի ւնն Աշխ էն տիկնոջ, հաւանականապէս ի ձեռն Սմբատայ ասպե¬ 
տի, ինչպէս կերևի, յառաջ քան զգարձն Տրգատտյ* Տրդատ, 
աս է Հ՛որեն ազին, . գալով ի Հայս* լզեց զԵմբատ ասպետ, Ւագարա– 
տայ հայրը, բերել զօրիորգն Աշխ էն, զգուստր Աշխագարայ ի կնոլ– 
թիլն, և հրամայեց գրել գնա Արշակունի, ագուցանել նմա Նիրանի 
և թագ կապել♦ — ձԵկեալ Տրգատտյ յաշխարհս* առաքէ զԱմբատ 
ասպետ, զհայր նագարա տայ, աՆել զկոյսն Աշխէն, դուստր Աշխա¬ 
գարայ իւր ի կնութիւն։ Եւ հրամայէ դրել գնա Արշակունի և 
զգեցուցանել Նիրանի ս և թագ կապել» (\Աորփ (՝♦ 9 Շետ դար¬ 
ձին Տրգատայ, առ յաջորդօք նորա, Ւագրատունիներէն պսակսւաՆ 
թագաւՈր ամենևին յիշուաՆ չէ, ոչ առ Ւուզանգայ և ոչ առ Ւո– 
րենացւոյն, այնպէս որ այն սովորութիւնը բոլորովին գագրաՆ կ՛ե¬ 
րևի առ քրիստոնէութեամբ։ Պատճառ այս դադարման թերևս 
այն էր, զի այն սովորութիւնն իբրև հեթանոսական արարոզութիւն 
ճանչցուաՆ էր յազգին։ 

Մեր այս դիտողութիւնն զթագագիր իշխանութենէ Ւագրա– 
տունեաց, թէև ենթագրութիւն* ունի սակայն խորին պատմական 
նշանակոլթիւն մը։ ինչպէս առ Եբրայեցիս* նոյնպէս առ Եգիպ¬ 
տացիս և առ արիական ազգս (ՉԼենտ* իշխանութիւնն ի սկզբան 
աս աո լաՆ պետական էր, այսինքն քուրմք կամ մարգարէք էին մի¬ 
անգամայն աշխարհական իշխանք։ Երբ աշխարհական իշխանութիւնն 
առնուեցալ ի կրօնականաց* այս վերջինք ինքեանց պահեցին զթա– 
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գալարս պոակելու կամ օեելու արտօնութիւնը։ Մլսպես երբ Հրեալբ 
խնդրեցին թագալոր՝ վերջին մարգարե իշխան նոցա 0ամուել օեեց 
քՕասււ^ ղտռաջին թագալոր Հքեէտ* և ապա զԳաւիթ լաջորդ 
նար ատ Աո. Ւակտրիացիս և առ. Մարս կար դթագաւորս պսակելու 
սովորութիւն։ Պարթևաց թագավորք, որ էին ի տոհմէ թագավո¬ 
րադ Պարսից՝ ունեին լատուկ թագադիր իշխաններ։ (Ամմ* Մարկեղ♦ 
ԻԳ. 3, Լ. 12)է^ 

35* \Աորենացին ՀԼզան խորհուրդն ապսաամբութիւն Հա լկ ակար 
Տյարմալրի երթն ի պատերազմն Տրովար ինչպես նաև Սենեբերի֊ 
մալ որդւոց գալուստն առ 0կալորդւով և դՒագրատունեացն առ 
Լրաչեիւ.՝ իբրև միջանկեալ դեպբ կը էիշե* առնլովք որպես ասէ՝ 
էի բանից արանց իմաստնոց և առ ալսոսիկ բաջախոհակացն, բան¬ 
դի աղբիւր նորա Մար Նբասք լետ ւիշելոլ (գիրբ Ա» գլ, 1՝*) զմահ 
Արալեանն Ար ալի Հընգ Նամիրամալ ի պատերազմին> (Նամիրամալ 
դեմք թե վասն Նամիրամալ—չե լալաի համառօտիւ խօսելով զոր• 
դւ-սլ նորա պԱնոլշաւանալ՝ կու գալ ի պատմութիւն Պարուրար լռոլ֊ 
թեամբ անցնելով որպես ասացաբ ալլուրյ զհարիւրամեան միջո– 
ցա ւք լՍնուշաւանալ մինչև ցՊարոլր։ լիշ ատակութիւն 1°/»– 
րենացւոլն դՄնուշաւանալ (տես եջ 110* 17*)* համառոտ արգարև 
կարևոր ե սակալն ըստ մեզ9 բանդի լալտնի ե թե հին ալան գոլ֊ 
թենեք թերևս ազգալին երդէ մը կու գալ։ Ւ1որենացին դԱնուշա֊ 
լանք լետ մահուան հօր իւրոլ Մրալեան Մրալի առ նինոլասաւք 
Հաուալաելն կու տալ &ի դրան արբունի բալա կան ժամանակսնք 
մինչև բարեկամաց օգեութեամբ առնուլ նախ միոլ մասին Հալաս֊ 
տանիք և ապա բոլորին վերակացութիւնը ձհարկահանութեամբնք 
ալսինբն իբրև հարկատու իշխան։ Մլսպեսյ րսա հ*որենացւոլնր 
լՄնուշաւանալ սկսեալ մինչև ի Պարոլըք իբր հազար տարիք Հալբ 
են հարկատու իշխանոլթիւն Մսորեստանեալց։ ՏԼՀալս առ Մսորես– 
ասթնեօբք ի նինուասալ մինչև ի սպառ բարձումն տէրութեան Աւա– 

րեսաանիք դնել հարկատու ալն տերա֊թեան՝ մակաբերութիւն ե 
մանաւանդ բան ստոլգ պատմութիւն։ Ասորեստանի թագալորաց 
ընդարձակ աշխարհակալութեան նա լելով կրնալ արդարև կարՆուիր 
թե ևս նուա՚ճեցան ընդ իշխանութեամբ նոցա« րայւջ էնչ– 
պես արդեն տեսանբ եջ 38—40* առ ալս ոչ միալն պատմական 
ապացոլց չոլնինբ, ալլ ընդհակառակն կան ստոլգ պատմական 
ակնարկութիւններք որ բա լական են կարճեցներ թե Հա1բ* կամ 
€երկիրն Մրարատալն, Հ.եղև կանոնաւոր հարկատու իշխանութիւն 
առ Մոորեստանեօբ։ 

Անուշալան էր արգարև սրգի Մրալեան \երալիք և թե 
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եղև Հարկատու, իշխան կամ ոչ այս չէ ըստ մեզ ի պատմութեան 
Անուշաւանայ կարևօրա գոյն կէտ9 և չկար է– ընգունուիլ իքրե– 
ս տուզիս պատմական։ կարևոր ադոլն և պատմական կէտ յասսթ– 
ցեալսն ղԱնուշաւանայ է մանաւանգ Օօււ անունն $ որ ի կրօնական 
արաբողութենէ իմեքէ յաո֊աջ եկան՛ կը պատմուիք այն է ի շինե¬ 
լս յ նորպ» նուիրեալ ի սօսիսն Արմտւրի > որ էր հին կրոնական կամ 
քրմական քաղաք Հայոց (Ւօյւ» ք» Ը» և ինչպես նաև այն 
սօսեաց լինելն ձի հմայս*է այսինքն պատգամատեղի բազում ժա¬ 
ման ակս է Արմ ալրի սոսիներն արդարև կը լիշեցունեն Գոգանայի 
«պատգամատու կաղնին ք՝» (|Ա01ՕԱա ք&էւճ1011111 > որայ տերևներուն 
շարժ ման էն հմայութիւնք լին էին աո֊ նախնի Պեղասգացիս Եպիւ– 
ո֊ոսիք որպէս ադ. հինսն Հայոց յԱրմաւիր։ ճենք դիտեր $ թէ ինչ– 
պհ« Իորևնացին 7թ1տէ&Ո11ա ձՈՈ6աձՕԱա Լ*.ոմայեցւոց, այն է– ար– 
մենական կամ հայական սօսինք սխալմամբ կը թարդմանէ Արմենա– 
կայ սօսի։ 

36. Մինչչև սկսեալ յիշել զպաամոլթիւն Մար Նբասայ պՊարսւրԷ 
կամ զկորՆանմանէ տէրութեան Ասորեսաանի ի ձեռն Վ^արբակայ Մարի 
ըստ հաոեսեայ հարկ կը համ արինք ցուցնել \Ըորենացւոյն ժամանա¬ 
կագրական սխալը9 որով շատ անձանց և դիպաց խոլականներն 
կը չփոթէ ընդ միմեանս։ Գիտենք թէ Ասորեստանեայց պետութիւնն 
անց ի ՝ք՝աղգէացիս ի վերջ կոյս V» գարուն (625) ն* ք* վ$ր»։ 
Արգէն տեսանքէ (է9 33» 11»)» թէ ինչպէս ժամանակակից պատմսւ– 
թիւնն Հր էից է թէպէտ ոչ յայտնապէս սակայն լռելեայնէ զբար– 
ձոլմն տէրութեան Ասորեստանեալց առժամը Նինուէի կ*ակնարկէ 
լեալ դրեթէ զայնու ժամանակալ$ այն է ի սկզբան թադաւորոլ- 
թեանն Յովսեայ (639 — 608)» համաձայն լոյն պատմչացն Հերսդո- 
տոսի և սենոփոնիք որ ղբարձումն զայն կը պատմեն լեալ առ. ^ի~ 
աքսարաւ Ա—ովք իբր 625-ին նախ քան վ$ր** ք՝այց ԿտեսիաԱր այլ 
պպտմիչ յոյնք և ի նմանէ առնլով նաև Գիոդորոս Աիկեղացիք յետ 
Նինուասայ ոչ սակաւ եոյլ և մեղկ թադաւորպց անուններ աալովյ 
Ասորեստանեալց պետութիւնը վերջացան կը դնեն առ. \)արգտն»– 
բաղաւք իբր 876-ին նախ քան ղքրիստոնէական թո լականն։ Ըւրա 
բանի սոցա% Վարբակէս կուսակալ Մ արաց և Ւեղեսիս կուսակալ 
Ւաբելոնի միաբանելով կոլ դան Նինուէի վրայ* քաղաքը կասւնուիք 
0 արդանաբաղ կայրէ ղինք ի պա լա տան իւրումք և այսպէս Մաբք 
և Ւաբելացիք աղատեալ Ասորեստանեալց իշխանութենէն՝ 
ինքնագլուխ թադաւորութիւնք։ Եւսեբիոս ի քրոնիկոնին իւրումք 
ի յիշելն զբարձոլմն տէրութեան Ասորեստանի* կը հետևի 
սեայէ Նաև \°որենացին» որպէս թէ ի Մար Նբասայք քւա|յ բուն 
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յՆւսեբեպյ աոնլռվ, Հան զոր այլ աղբիւր չունի՝ կը գնկ զբար– 
ձումն տերութեան Ասսրեսաանի րոտ Կտեսեայ առ. Վար բա կա էւ, 
ընգ որում ժամանակակից և զորնա կից կը պաամէ լինել դՊարոյր ոմն 
նախարար հայ զայնու ժտ%մանակաւ* Աքք.* հաչոլոյ Պտեսեայք 
թուականն կորնանման տերութեան Օաորեսաանի առ Վարրակաւ 
չե յ^աոյ Հան պամն 876 նախ Հան պֆր* Կպեսեալ հա շիլը։ 
Շոա ^Հաեսեայ Ասսրեսաանի տերութեան սկիզբր հազար ամօՀ կամ 
տոկալ ինչ աւելի յառաջ եր Հան գորովական պատերազմն ք այն ե 
իբր 2176-ին նախ Հան դ^ր* տես* առ Եւււ» քյ»« Ա* Հա»|է Հանդի 
խոլական Տրովական պատերազմին չանցնիր այսր Հան գամն 1176 
նախ Հան վ6ր*ք իսկ կորՆանսւմն Ասորեստանի տերութեան ի ձեռն 
Վարբակայք դարձեայ ըստ ^տեսեայ եզև. 1300 ամօՀ յե– 
աոյ Հան զհասպատութիւն տերութեան Ասորեստանի ք այսինքն 2176 
–1300=876-^4* նախ Հան զ՝6ր*է Արդք եթե ըստ \Ըորենացւոյն Աւ#օ– 
րեսաանի տերութեան կորՆանումը եղալ առ Վարբակաւ, այն ե 
876֊ին նախ Հան զ^ր*՝ ապա ոչ Օկայորդին (նախորդ Պարուրակ 
կարեր. լինել առ որդւովՀ 0ենեքերիմայ, այն ե 707-ին նախ Հան 
քք|ւ*> Հանդի ի մեջ այս երկուց խոլականաց, 876 և 707,իբր 170 
տարւոյ միջոց կայք և ոչ Հրաչե (յաջորդ Պարուրի) կարեր լինել առ 
նփբուգոգոնոոորաւք Հանդի իբր 290 ամաց միջոց կայ ի մեջ 876-ի 
և §87֊իք որ ե թուական Հրեից գերութեան* 

Ոմանք դխորենացին արդարացնելու համար% դՊարոյր կը դնեն 
ոչ առ Վարբակայք այլ առ հիաքսարալ Ա֊ով, կամ Նինուեի առ¬ 
ման ժաման ակ ք այսինքն 6 2 ն*ին նախ Հան յքք* և կը կարՆենք թե 
այսպես 0 կայսր դին լինի Ժամ անակակից ՚Օենեքերխէայ$ էլ Հրաչեայ 
նաբուգոգոնսօորայ* Ւայց այո բռնի միաբանուխեա մբ ոչ թկ կը 

“Ւ ալըք այլ նոր անաեղութխւն մը կը Նազի։ Օկայորդւոյն 
իշխանութեան սկիզբը դնելով 707–ինք որ ե ամ փախստեան որ֊ 
գւոց ՕենեՀերիմայ ի Հայս, 1ւ Հրաչկի իշխանութեան վերջը §88–ինք 
Ոք ե ամ վերջին գերութեան Հրեից* ամք իշխանութեան երից 
խտգաւորաց կամ իշխանացք Օկայորդւոյն, Պարուրի և Հրաչեիյ 
յինին 120* իսկ ամք իշխանութեան յաջորգ եօթն թագաւորաց, 

ն ի Հըաչկկ մինչև Տիգրան (8իգրանալ թնգ աւորութեան 
*կիգբը գնելով ֆալւելսնի առման տարինէ որ ե 538,)* լինին &0է 
1ևքտ^էր հաւանական չե 4– իսկ հաւաաալիք թե երեՀ անձինհ 
խոպաւսրեցին 120 տարի, այսինքն իլրաՀանչիւր, թե սակալ, 
40 տարի կարգաւ* իսկ եօթն անձինք 50 տարիք այն ե իւրարան– 
լիւքէ թե աւեքիէ եօթնական տարի* 

(յոա *Խ*եոեայ$ առմամբ նինուէի ի ձեգն Վար բա կայ, ազատ 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 182– 

եղան Մաքք և Ւաբելացիք։ 1քար Նբասք ըստ խորենտցւոլնյ կը 
պատմէք թէ Լալբք որ էին ընդ իշխտնսւթեամբ Ասորեսաանեայց 
եկան ազատ թագալորութիւն։ ՍրպԷս թէ լալն ժամ ու հարկատու 
իշխանն Հալոց Պարոլը ք օգնելով Վարբակալ՝ իբր վարձ ա«.աւ 
Ղթագաւորութեան ձև և չօւ^ւ Ե բանից խորենացւոլն գժոայա– 
րէն է հ ասկնաէք թէ Պարոլը օգնեց Վարբակալ բառնալ Ասորեստա¬ 
նի տէրութիւեըյ թէ Վար բակ՝ Պարուրի♦ բանդի խորենացին, որ 
զՊարուրէ ասէք «Ոչ փօքք ինչ օգնականութիւն գտեալ ի Վարբա– 
կալ մարէք բառնալով (եբարձ՝) զթագաւորութիւնն ի Սարդանա– 
բաղալ» լեաոլ ասէ պՎարբակար թէ ւՇինբն զբա^ն մեր նախա¬ 
րար լան կուց անէ զՊարոլրք♦ 1ւ զթագաւորութիւնն ի Սար գան ա– 
բաղալ լինբն առեալ9 աիրէ Ասորեստանի | Խոր* Ա« ԵԱ«)( 

ք^ողունբ Ղա1ս հակաս ութ ի ւն♦ ինչպէս որ հիմ չունի լինելն 
Հալոց հարկատու, իշխանոլթիւն առ Ասորեստանեօբ (տես էջ 179)% 
նոլնպէս հիմ չունի Պարուրի մը «թագալորական ձև և չուր* 
ընդունելն ի Վարբակալք բանգի աոեսեալ պաամութիւնն զկորեան– 
11 անէ աէրութեան Ասորեստանցի ձեռն Վարբակալ իբր 876-^էր նախ 
բան դ^ր*1 չէ ամենևին համաձալն Հր էից ժամանակակից պատմու– 
թեանք որ ալն կորՆանումը կը գնէ աւելի բան 200 ամօբ լեաոլ բան 
գամն 876» Ել արդարև ի միքացի ժամանակին լորում ^տեոիաս 
բարձեալ կը գնէ զաէրութիւնն Աս որ ես տանի > ալն է 876-էն մինչև 
62 5 ք որ է թ ուա կան բուն կորեանման Նինուէի՝ կը գտնեն բ ղտէ– 
րութիւնն Ասորեստանի ի կատար մեեութեան հասան առ աշխար¬ 
հակալ թագաւորօբք որպիսի էին Փուզա, &՝ագզագ–փա ղաս ար, 
Սարգանաբաղ9 Սենեբերիմ և ալլբէ Սակաւ ինչ լեաոլ են բան 
գամն 876 նաև ՀրԷից մարգարէբ նսալի, Նրեմիա, որ կը լիշեն 
կամ կսպառնան Ասորեստանի տէրա2թեան անկումը և զկորնա– 
նումն Նինուէի։ Սմանբ երկիցս առնոլաՆ կը գնեն զՆինուէք մի՝ 
առ Վարբակալ (87և միլս ևս՝ առ ^իաբսարաւ ^625)է ք*ալց 
ՀրԷից մատեանբ մի միալն առումն կը ՚ճանչնան Նինուէիք և զալն 
առ Սովսեալ կամ ըստ Ցունաց՝ առ *\իաբսարալ (625)է Նասււ– 
մալ մարգարէսլթիւն կոչուաՆ համառոտ գրոլն հեզին ակ լւ, որ թուի 
լինել ժամանակակից առման Նինուէի առ *\իաբստրաւ9 ուստի և 
լեաոլ քան զ876՛ ի վաղուց միշտ լաջոզոլթեան և ի բարգաւա՚ճ֊ 
ման գիաէ զնինուէ մինչև ի ժամանակ իլր*–*Նինուէ ի բազում 
Ժամանակաց հետէ իբրև զաւազան ջուրց V . ♦ բնակութիւն առիւ– 
եուց (թագալորաց^ և արօտ հզօր առիւեուց* անգ շրջէր արու 
առի ւե ընգ մատակ աոիւեոլ և ընգ կորեան ի լրում յ և չէր որ 
զարհուրեցոլցանէր զնոսա։ Սրչափ ինչ բաւյականն էր1 պատրաստէր 
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կսրեանց իւրսց և հեղձ ուզան էր վասն առիւՆուց իւրոց մատակազ ք 
և լնոյր որսով զմորիս իւր և զբնակութիլնս իւր յափշտակութեամբզ 
^ալ« ^ 8» 11) 12 ըստ ե^« քն«)է 

37. ՆնչպԷս "*֊րէշ հա1 իշխանազ /Էշ և լոզ ի ^որենացւոյն նոյն– 
պէս Պարուրի գալով չունինբ ամենևին ապացոյց, թէ այսու ահ– 
ուամր եղաւ իշխան կամ թագաւոր Հայոց* բայց թէ Հայր $ իբրև 
\Լրարատեան թաղալո րոլթիւնք գտնուեցան ի մ էջ ազգացք որ տուին 
վախճան հզօր պետութեանն \Լսորեստանի% զայսմանէ չիր տարա– 
կպա (տես 52, 68)ւ 

Գժբախտութեամբ մեր Ներունի պատմիչը կը սիրէ խրթնու– 
թիւն։ Ւ սկգբան ՒԱ* ԳէՒ"1 աոլէոքին գրոցն) նախ բան զոկս անելն 
խօաևլ զՊարուրԷ՝ կը դնէ մթին յարւաջաբան մըք որոյ ոչ միտբ և 
ոչ նպատակ յայտնի է։ Արդ9 ասէ, ուրախ եմ լոյժ9 բանգի հա¬ 
սա յ մեր պատմութեան այն տեզնք ուր հայ իշխանազ սերունդը կը 
հասնի յասաիճան թագաւսրութեան։ ք\ւստի գորՆ մեՆ առաջի 
կայ մեզ, 1ւ յիշել բազում ինչ որոց զհիմունս յաջողեցաւ մեզ կար¬ 
դալ ի չորս գիրս ճարտարախօսին և իմասանոյ, նա ման ալանդ 
իմաստնագունին բան գայլս* (եւ այժմ ահա զուարճացայց ոչ 
փոբր ինչ կրելով խնգութիւն 9 հաոանել ի տեղիս մերում իսկ քրհ– 
կի նախնւոյնք յորում սերունդ բ թագտւորութեան հա սան են յաս- 
աիճան։ Վյսսնորոյ արժան է մեզ աստանօր մեՆ գորՆ կատարելք և 
բազումս ասել առարկութիւնս ճառիցք զորոց մեզէն իսկ հիմունս 
այսպիսեաց բանից ընթեռնուլ արժանաւորեցաբ ի չորս հագներ– 
գութիւնս արգասաւորին ի բանս և զիմաստնոյն իսկ> և գմէջ իա 
մաոտնոցն իմաստնագունին (ի*որ* Ա* ՒԱփ Թք ով էր այն տար¬ 
գաս ա լորն ի բանսն և «իմաստուն> էւ &ի մէք իմաստնոց իմաստ– 
նագոյննքն և ինչ էին այն գրազում առարկութիւնբ ճառ՜ից զորոց 
զհիմունս ի չորս հագներգոլթիւնս արժանալորեցալ ընթեռնուլն 
արենա ցին՝ յայտնի չէ։ ^\*երևի սակայն, թէ այն չորեբին գիր բ 

չէին զՊարուրԷ և զյաջորգաց նորաք բանգի, ինչպէս պիտի տես– 
նենբ ի ստորև՝ ինբն ^որենացին, կը խոստովանի, թէ զանուն և 
զգոբՆս Պարուրի և յաջորդաց նորա առաՆ է յայլմէ աղբերէ։ 
Լոս դիտոզութեան արժանի սա է, զի է՚որենացին իսկ կը վկայէք 
թէ զպաամութենէն Վարբակայ այլ ազգ կարՆիբ կային առ իւրով 
ժամ տնակալ ։ ՝$անզի յետ վերոյիշեալ յա ռաջա բանին և զկնի յի– 
շելոյ համառօտիւ զպատմութիւն Վ^արբակայ և Պարուրի՝ ասէ* 

այլբ այլազգ կը պատմեն զայս՝ մի զարմանար> վասն զի, 
զոր ինչ կանխալ ասացաբ զանիմաստասիրութենէ նախնեաց մերոց՝ 
վնոյն ասեմբ և ասա։ Նաբոլգոդոնոսորայ հօր բաջութիւնբ գբե– 
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ցան յիչսդութեան վերակա ցոլաց ձեռօքէ իսկ մ երփն չխորհեցան 
այսպես առներ ուստի և (մերոց Հորեք) գքեցան . ի լետնսց• 
«Աքք այս եթե առ. այլս ալ լա զգա բար պատմի՝ մի ինչ սքանչանար։ 
9>ի ոք պես վերԱէգսյն ուրեմն յառաջին ճառսն ամբաստ^նեցաք զա~ 
ռաջին նախնեացն ւքերոց անիմա ստասեր ք^աԸոլ9 ախորժակս՝ այս 
հանդիպի և աստանոր# Գանգի "քք ի հօ քեն Նաբուգագսնոոորայ 
գորեք՝ գրեցան յիւրեանցն յիշոզութեանցն վերակացույով, իսկ 
մերոցն ոչ այսպիսի ինչ խսրհեցելսցն՝ մնացին նչանակեալ ի վեր* 
ջինսն* (Ւււյւ. Ափ ՒԱ)ւ 1Աորենացինյ որ չափ կը հաոկնանքյ կամի 
ասեր թե որովհետև գՈրևք Պարուր այ և յաջոքգաց նորա չգըր* 
ուեցան ի ժամանակակցԽց՝ յետինք գրեցին վնոցանե։ ուստի և 
տարրեր կը խօսին փան դիս է որ էլ առնում էի հնոցն գիւանաց 
գեացւոցք \Լսորեսաանետյց և Պարսից*։ ք՝այյ անցնինք* աաեէ 
մեր սրերոյն կամ մանալանգ թագաւորաց է սք ապրեցան մինչև 
Պարթևաց տէրութիւնը։ Գանգի այո մարգիկը$ թագալս րք մերք 
սիրելի են ինձ իբրև թնիկք$ արեանառոզ) և հալասաի հարազասզթ* 
Նրանթ թե յայնժամ գար փրկիչն զիս գներ և ես առ. նսքսք գյայի 
յաչխարհ զուաբճանալ աեոութեամբ նոցաք և ս*րգի տագնապը 
չկրեր բայց չհասանք այն բարեբախտութեան > և այն վիճակն ևս 
(թագաւսրոլթիւևը) փախալ մենե* «Աք«#՜մ անցից ի թիւ մերոց 
ար անց 9 մանալանգ թագաւորաց 9 մինչև ցտէրութիւնն Պարթև- 
ւաց։ Գանգի ինձ այսոքիկ աքք ի մերսյ թագա լոր են "իքելիք։ որ- 
պես քնիկք և իմոյ արեան առու փ և հա լաստի հար աղա այ»։ Եւ 
սիրելի եք ինձ յայնժամ գալ փքկչին և զիս գներ և առ. նսքէՓք 
յաշխարհ զմուտն իմ լիներ և նոցա տեոութեամբն խրախճանար 
և յտրգեացս վտանգից ապրել• վաՂ ոլքեմն փախեաւ ի մենջ 
պատահումն այնք թե արգելք և վիճակ» (Ւււր. Ափ 

Բնիկ* արևանառոլ, հարազատ բառեբեն Հովհաննես Կաթո¬ 
ղիկոս պատմիչք ինչպես կը տեսնոլիք հետևցնելսվք թե նախԱրգք 
Պարուրի չեին բնիկ հս*յ սա պատմոլթիւնը կ՚հնալ*ե1 Հետ Աետւ– 
չալանալ ք ասէ։ ոչ որգի և ոչ ազգականք նորա ժառանգեցին գիշ– 
խանութիւնըէ այլ օտար ցեզե մարդիկ բռնութևամբ գրաւելզվ իշ– 
խանութիւնը տիրեցին թսրգոմեան ազգին է ոչ յաջորգոլթևան այլ 
աշխարհակալութեան իրաւամբ* «I՝ զարմից սորա (\ճնսւշալանայ) և 
զաւակաց ոչ տիրեալ գա անեին հայրենի նահապևաութեանցե* այլ 
այլք ոմանք բոնակալեալք սչ ըստ ազգի 9 այլ ըստ յա ռաջա գիմ ուր 
թեան տիրեալ ք^որգոմեանս գրոհի 9 որոց անուանքն են Պտրեաւ 
\Լրբակփփփ Ծկայորգի* յետ ամենեցուն սոցա Պարոյր անուն յազզէ 
Հպ/կպ/ք զանաղգիսն ի քար լքեաի և զնահապեաութխսև ազգի 
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իւրսյ վերստին նորոդեալ պայազատեր» (Շովհ. Կաթ. ք*,)* $❁փ 
հաննու Կաթոզիկսսի այսպէս վճռողաբար խօսելէն ոմանք կը կար՛* 
եեն գնա սաացիչ Մարիբասեան օրինակի մը, և ուղղակի անտ իհօֆնեպչ 
կր դնեն այն պարագայեք զօր թոզեալ էր Իորենացւոյն։ (Հայտնի է աօո 
կայնք թէ յիշե ալ պարագա յն ի պատմդւթեան 6 օվհաննու Կաթ օղի կախ 
մակարերութիւն էէ Կոչել Իորենտցւոյն ղՊպրոյր և պյաջորգս նարտ 
*բնիկք արեանառու և հարազատ* աչ թէ կը ցօւցնէ, թէ քան գնա սա 
առաջինք օտարազգի էինք քանզի Պարուրի նախորդն \Հ կա լորդի ւ ըստ 
նայն պաաոմութեան, հայր էր Պարուրի 9 այլ Ի սրեն արին հաստնա՛* 
կանապէա ղՊարոլրեանս, իբրև Լայկայ սերունդ կը կոչէ բնիկ և 
հարազատ , համեմաաութեամր յաջորդ հարստութեան \Լրշակսւ– 
նետդ զորս օտարազգի կը համարէր։ Շովհաննու Կաթողիկոսի ենր 
թագրութեան նման կամայականք երբեմն նաև պա ռասա կան վէ* 
պեր գժրախտԱւթեամբ շատ են առ պատմիչս մեր, մպնտւանգ առ 
յեաինու 1> ակզյրան պատմութեան 0երէոսի անետնօթ ոմն կը կցէ 
այլանդակ պատ էութիւն մը, կկչելով օՄարաբա յ փիէի**Փաւի 
Անոսրնաք ւոյ մատեան», որ որպէո թէ յ\Լգաթ անդեղսսէ գրոշ- 
41ալ էր յարեանի հրամանաս Տրդատ այ ի Անրին հանդէպ դրան 
ապարանից Սանատրկոյ, (սս/յ յեաոյ նաեկեալ ընդ աւերտկսք, և 
յեսթ ժամանակաց, մինչ ավերակները կը բանային սիվնեք հաներս* 
րոտ հրամանի Պարսից արքային՝ րոտ գիպտց իմն գտնուաե էր 
արձանը• Թէ *վ կամ երբ էք Պարսից թագա սորն առ որով գտնու֊ե՛՝ 
ցավ արձանադրոսթիսնը, և ով կամ երբ էր այնք որ զայս կը պաար 
մէ և որ ասէ թէ գտաս զայն արձանագրոսթիսն ի Աիջագեաս՝ 
յիղոսաե չեն։ &՝է տգէտ կամ խաբեբա յ մարդիկ ժամանակավ կը 
յօգէին այսպիսի սուտեր՝ զարմանայի չէ. այն է զարմանալի, զի առ 
4եօք իսկ Նանը խորհող մարդիկ կը թոսին հավատս ըննայել յեաին 
դարոսց ագէտ հեղինակաց անհամ պատմոլթիլններոլն, որոց թեթև 
հալ ատտրմոսթիւն անդամ ընեայել չէ առողջ մաաց։ Ա#ւ ի չգոյէ 
սաոյգ և մանր տեղեկօսթեան ղհին ժամանակաց՝ անցեալ դարերն 
բոա առաջակալին դատել, ենթադրոսթեանց և անհեգեդ ս աո սգա, 
բանոսթեանց վրայ պատ մ ոսթիսն հիմնել, մինչդեռ ոչ պատմական 
և բանասիրական ուսմունք և ոչ սկզբունք անաչառ քննա դատ ուր 
թեան յա բդի էին, և ի պատճառս այսոցիկ անպատիժ մնալ դրա- 
կան խաբէաւթեանց՝–~այս ամենայն, ինչպէս նաև ազգային և կրօ~ 
նական նկատմունք և նախապաշարմունք և միտումն ի հրաշալիս և 
այլ բազում ինչ, պատճառ եզան, զի եադմանէ մատենագրութեան 
կամ ի սկզբանէ պատմական ժամանակին մինչև ցերևէլ բանասխ 
բտկան և քննտգ աատկան ոլսմանց յընթտցս վերջին երկու գտր 
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րուց* հին ազգաց դրևթէ ամենուն մ էջ պատմ ութ՜ էրան մաաեանբ 
մենալ. մասամբ լի են անտեղութիւններովդ ման ասանդ երբ կը խօ~ 
սին զդիպաց* որոց չեն ժամանակակից։ (\ւստի բանասիրականդ հնա¬ 
գիտական) բննա դա տա կան և գրեթէ ամեն ուսման և դի* 
տութեան մ էջ համբակ և թ՛երի ժամանակներդ ինչպէս ազգաց 
մաաենագիրնեբունդ նոյնպէս մեբայոց* բնական էր ենթադրել դիք 
և մատեանդ դիլաններ և տարե դի բներ* ոպ» և երբ այսոբիկ չդ*յ~ 
ին և չկար էին դոլ։ ք^ողունբ յՄրագան անոլան զԱրմենակդ ի 
Մասիս անսւան զԱմասիա տեսնելը• որ աւելի զարմանալին է* Մա– 
րանդ մեկնոլան է իբր դերեզմտնատեղի *Նոյի կնոջ իբրև, հասարա¬ 
կաց մ օրդ *Նախ՝ճաւան* իբրև առ.աջին իջևան նսյն նա հա պետին յեա 
համաշխարհական ջրհեղեղինդ Մկոոի* իբրև դարձեալ ի *Նոյէ անկե ալ 
աո.աջին այգեստանդ և այսպէս այս բառ.երն հայելաէն կաքդնելով և 
ի նմին իսկ ի *Նոյէ դրուան* եղան պնդողբդ և թերևս կան ցարդդ 
թէ Հայոց լեզուն նոյայդ ուստի և նախաջրհեղեղեան լեզուն է։ 

ՅՏ. Ւ1որենացին յաո,աջ բան սկսանելն զպատմութիլն յաջ❁ր– 
դացն Պարուրի) հարցնողներուն թէ աստի առան էր այն պատ– 
մսւթիւնը կը պատասխանէ այսպէս♦ Եթէ հարցուիդ թէ ուստի 
դտանբ այսպէս մեր այս չափ նախնեաց անուններն և դոբեերը կը 
պատասխանենբ թէ ^աղգէացւոցդ Մսորեստանեայց և Պարսից հին 
դիւաններէն դ վասն զի մեր նախնեաց անուններն և դո բներն դ իր- 
րև այն տէրութեանց կողմանէ կարդեալ դորՆակալաց և վերա– 
կացուաց և մեն կողմն ա կա լաց* մտան յարբունի դրուանս նսցա 
աղգէացւոցդ Մսորեստանեայց և Պարսից^։ ւ\Լպա եթէ ասիցենդ 

ուստի մեզ զեախնեացն մերոց բազմաց այսպէս դտանել զանսւանս 
և զգորնս* ասեմ• Ե հնոցն դիւանաց ^աղգէացւոցդ Մսսրեսաա– 
նեայց և Պարսիցդ վասն մտելոց անոլանց և դորնոց նոցա ի բարաէա 
արբունիդ իբր դորՆակալաց և վերակա ցոլաց աշխարհիս ի նոցանէ 
կարդելոց և մեՆաց կողմնակալաց» (\**որ* Ա. ՒԱ*)է Ւ բանից աստի 
V* որենացւոյն կը հետևի նախ* թէ ի Ւ1որենացւոյն այնպէս ցնՆու- 
թեամբ թագաւոր կոչոլաՆ Պարոյլւ և յաջորգբ նորտդ նորին իսկ 
V1 որենացւոյն վկայութեամբ9 ոչ այլ ինչ էին եթէ ոչ Փաղդէացւոց 
և Պարսից կողմէն դրուաՆ դո բնակալներ, վերակացուներ և մեն 
կուսակալներ։ Ս՝էր ներունի պատմագիրն կամ հակաո.ակ իւր կը 
խօսիդ և կամ որոշ ինչ չի դիտեր զպաշտօնէ և զպատուոյ այնոցիկ% 
զորս թադաւոր կտնուանէ։ Երկրորդ կը հետևիդ թէ զանուանս և 
զգորնս նոցա ոչ թէ Մար Նբասդ այլ Ւ1որենացին գլխովին հանեց 
աղգէացւոցդ Մսորեստանեայց և Պարսից դիւաններէն, թէպէա 

այլուր աս էդ թէ Մար 1*բաս բեր աւ բ*լոր այն պատմ ութիւնը *Նի– 
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ն սւէի դիվանին մ էջ գտնուած բազգէական մատենէն։ (Ւոր* Ա* ք^*^է 
ՏԼիարգ և իցէ՝ կ՚անցնինբ նաև գալս ու հակասութեամբ, կը զար֊ 
մանանֆ սակայն, թէ ինչպէս Իորենացին, ունելով աււաջի իլր 
երից երևելի ազգաց, ՝$աղդէացւոց, Ասորեսաանեայց և Պարսից 
գի էժաններն, յորս գրոլած էին անուանֆ և գործֆ նախնեաց մերոց 
իբրև գսր Ն ակտ լաց և վեր ակացուաց, նա ման ալանդ իբրև մեծաց 
կսզմնակալաց՝ ինչպէս յարւաջ բան զՊարոյր, նոյնպէս յետ Պա– 
բաւրի անուն միայն կը յիշէ աո֊անց նշանաւոր ինչ գոլւծ պատմելու, 
մինչև Տիգրան, զոր մ է երկայնագոյնս ճաո֊է լի գովեստիւբ։ 

30. Մեր Նևրունի պատմիչը կը ջան այ հաւտացունել մեզ, 
բայց հավատալի չէ, թէ ՝Հաղգէացիբ և Պարսբ ի գիլյսնս կամ 
րսրֆունի բարաէսս իւրեանց գրեցին զպատմութիւն Տիգրանայ, 
օտար թագաւորի, կամ մանավանդ, գարձեալ րոտ նորին \°որե– 
նացւյսյ, գործակալի կամ վերակացույի իւրեանց այնպէս մանր և 
երկար ք մինչև յիշել զլինել նորա նախանձելի յետնոց% Հա յաս ափ 
նի հին սահմաններուն տիրելով, րազմացունելով չմթերս ոսկւոյ և 
արծաթ ոյ և ֆար անց պատս լականաց, և զգեստս ւց և պէսպէս գու֊ 
նաց և անկուածոց արանց և կանանց միանգամայն, որով տզեզա֊ 
գոյևթև իբրև զգեզալսրս երևէին սբանչելիբ», չպարաբելով զհա¬ 
սակս ամ ենեցուն իւղով և մ եզոս», բարլո թելով զկարգս գին ույ*- 
տւթեան այնպէս, զի հեաևակամ արար (ստանա սոր զօրբը) լին էին 
չի վեր այ ուսոց ձիոց բերետ լբ, պարսալորբն աււհասարակ դիպա֊ 
ղեզսւնֆ, և շերտաւորբն (բրով կ*ւ ոլոգներ ի սուսեր և ի աէգ 
նիզակի վառեալբ, մ երկթև վահան օբ և զգեստիւբ երկաթսյ՚» 
ծածկեալ, մինչ զի չտեսիլ միայն» նոցա և չփայլմունբ և շոր 
պիւնբ պահպանակաց և գինուց» նոցա բաւական էին գթշևամին 
հալածել• գարձեալ զառ.աթինութիւնս և զձիրս նորա, զորօրինակ 
զհամեո աութիւն նորա չի կերակուրս և յըմպելիս», զլինելն չմե֊ 
Նիմասա, պերճաբան, պիտանի յամենայն իրս մարդկութեանք, 
չ արդարադատ , հաւասարասէր» , աննախանձ , անարգամեՆար , 
խնամոտ♦ նաև զհանգամ անս մարմնոյն, այսին թև թէ էր. չխաբ– 
Խեաչ, • ազէբեկ ծայրիլ հերաց՝, երեսօբ գուևեան, , մէդոԼակն, 
անձնեայ, , թիկնաւէտ, աււոյդաբարձ և դեղեց կոտն»։ * , , 

Ւորենացին յետ V դնելոյ զնկարագիր անձին վաբո§֊ց ևկպթ 
գաց $ի գբանալ կ՛սկսի, պատմել գազերս բարի կամ ուՀթեխն նորա 
ընգ ԱւՒգահակալ, սկսելով խնամ ութենէն ի մ էջ երկուց թագալս֊ 
բաց այսպէս. Օա (Տիգրանք, ասէ, զաո.աջինն դաշևաւոր լեալ ընգ 
Հէմգահակայ Մ արաց թագաւորի՝ կուտայ նմա զֆ*յր ի*~ր Տիգրա֊ 
նսլհի կնսլթեան ի խնգրոյ նորին իսկ ՀԼմգահակայ* բանգի այսու 
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ա– 
խնԽմութեամր կք քսւսար Աժդահակ կԱմ հաստատուն սեր հեԱ| 
աո. Տիդրան* և կսէմ գիէքալ ապ գնա սպանանել, փասն զի խէՒ– 
թխւ եք Աժդահակ ընդ 8իգրանալ, մանավանդ զի դեպք մը պո* 
աեհեցաւ* զոր չարագուշակ կը համարեր Աժդահակ։ քԿպց պատ– 
Հա. խիթայՈլ նորս։ ի Տիդըանալ էք մտերիմ գաշնաւորութիւն ապա 
ընդ Կիւքոսի* Այ» մտերմութեան լիշատտկաւ լա՝ճախ կը փախչեր 
քՈԼն ի նմանէ* և սա*Էպ կքլ հարցունէք խորհրգակիցներուն՝ թե Հր– 
պիոի հնարիլք մարթ եք Լեւեել զկապ սիրՈլն, որ ի մեջ Պտրոկին և 
Հալոլն* Մինչ ա լեպի սի շփոթ խոքհրգովր լուզետլ եք Աժդահակ 
դեպ եղն. նմա տես անել երազ* որ թուեցալ նմա լինել գուշակ մս– 
աաչուա ինչ վաանդիէ «Սա նախ լաո.աջագոլն դաշնաւոր եզեաչ 
Աժդահակս։ւ ոք ի Ս՝այւ»յ էր ւասլ նմա զրոլր իւր Տիդրանուհի կնա.*֊ 
թեան՝ ըդձիւք խնդրելով ղնա Աժ գահակալ* ՝Տանզի, աոէր, կմեէ 
ի ձԽւն ալսպիուոլ մերձաւորութեան ոէր հաստատուն աո. Տիդրան 
ա.նեչ% կամ դիԼրաւ ալս պես դաւաճանել գնա ի սպանումն է Տէփ եք 
նմտ խեթ կամաց իւրեց, մարգարէութիւն իմն լոչ կամաց լեալ նմա 
աոյաջիկալ դիպուաեն իւր* ք^պյ եք նիւթ ալսպիաւոլ խոհականում 
թեան գաչնաւորութքւն մտերմութեան որ ի Կիւրոաե ա. Տիդրան* 
թքմե քաղում անդամ ե. I❁խա քնոլ ի բաց փախոլցեաչ չքներ լԱժ* 
դահհոկայ չֆքատակաւս աչաուիկ. և խորհրգակցաց իւրոց անդսւէ 
առնեք զհարցուաես փոսն ալոպիուպ պատճառի > Մրպիո հեարիւք 
յՈւեանեչ կարաոցուք, ա/աէ* զ կ**պ սիքոյ պտր սկալն ոլն 4 հա չկա զինն 
րազմէՈրիւրաւպ§ի* Եւ լալսպիսի շփոթման խորհրդոց հաԱանԷ նմա 
աոյաջակալիցն չտքան Ութիւն ի ձեոն անրջականաց իմն նախատեսում 
թեանցV (1*»^ Սև ԻՕտ և ԻԵ*)է 

Աեա աքԱորիկ Իսրենացին կ%սկսի կարդալ պատմել երազը, խնա* 
մութիւնք* դէսւաճանութեան խորհուրդը, ղպաաերազմն և զմահ 
Աժդահակս* լ * ալլովքն հանդերձ, զորս կրկնել հոս ալելորդ ե* 
(աեե եջ • 115 12 2 հանդերձ րնադրով)* 

40 Ընդունինր թե Տիդրան պատմական անձ Է> և այս արդարև 
չե թլոք ովիՆ աոանց հաւտնականութեան* ՝$սենոփոն ի Փիըորետին, 
ինչպես, –արդեն տեսանք եջ ն6—69, կը լիշե Տիդրան անուն զոմն՝ 
արքայորդի Հալծց Ա)է կիաքստրաւ ՈրդւՈվ Աժ դա հակալ ք * ի մանք 
կութեոէն եանոթ 4 բարեկամ Կիւքոսի և որսակից նմա> և կը գո– 
դե կնա իրրև իմ ասանն։ գոլն քան զհալրն* կը պաամե ևս թե 
Տիդրան ուներ ա,լ ի*~ք զոմն խրատտու, զոր զարմանալի կը համա* 
քեք և զոր հ&չք նորա ետ ոպան անել աո. նախանձու* Հիւբոս ևս 
կը ք*քդէք զսղքնյ մինչև ի քսել զմահ նորա դաչել, «Օ^հ «ւոէե^ւէ 
Կ՝երևի նաև, թե ւա. Հալս խ*կ> րտւաջ քան զՒսրենացին, ձր 
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անՆեւնօթ Տիգրան 9 ալլ կալին հին երգեր ի գովեստ նորա առ 
րենԽցլսվ, որ ի լիշելն Տիգրանալ գովելի յաակութիւններր կը 
քալելու *$ԼորմԷ աս էին ի հինսն մեր որք բամրռամին ևրդէին՝ 
1ինել նմա և ի ցանկութիւնս մարմնոլն չափաւսր» (^որ* Ա» Ւ1*փ 

Շնգաւնինի էւն> թէ Տիգրան էր մին ի թագաւՈրաց Հարց 
\կ*ԽրճրաոեէԽն թագաւորութեան։ &**/$ որպէս ասա ցար հաւա֊ 
նական չէէ է ոչ իսկ հա լա տալիք թէ ի գիւանս ՓաղդԷացւոց և 
Պարսից կի գանոլէր Տիգրանալ անձին ալն երկայն նկարագիրը9 զոր 
կի է^քէ ^սիենէՈցինք և ոչ մանավանդ ի մ էջ Տիգրան ալ և 
գահակալ անցից պատմութիւնր9 որ ոչ ալլ ինչ է՝ եթէ ոչ խառ¬ 
նուրդ Վ^եաալի առասպելի մը* զոր արգէն փքեցինք էջ 51 > է 
որսամ ելոցն զԿիլրոսէ առ Հերոգոտեալ Տիգրան ալ վրալ լարմար֊ 
ցսւաեֆ չի անտեզի պարագաներով և հակառակ ժ՛ամանակակից 
պաամսւվժեանֆ ինչպէա պիտի տեսնենք ի ստորև։ 

Ջէ պարտ զարմանար թէ լի անաեղաւթեամբ կոչեցինք Տիգրա– 
նալ պաամոլթիլնր։ Իորենացին կամելով մեե քան զամենալն աչ. 
խարհակալ թագաւսրս ցուցանել զՏիգրան՝ կատարել կու տալ նմա 
ալնաքիսի գ*րե մր9 զոր պարսկական պետութեան հզոր ադոլն ժամա¬ 
նակն անգամ չկրքիոն վճարել Գարե հի և ՝Տ սեր քսի սլէս թագաւորք9 
ալն է նուաճել զԳոլնս։ «Օա Լ$իգրան՝)9 աս է ե*որենացին9 և զՇոլնս 
ոչ սակասէ. ժամանակս ընգ իւրև նուաճեալ հնազանգէլւ» Ա* 
14«)ւ (\*ր ք&ոլները* Նլյա դա լի և Պեզոպոնեսի$ թէ լունական գազ– 
թականութեանց9 որ Փոքոէն \Լսիոլ արևմտեան եզերքն էինք կամ 
թերևս \Լրրիպեղագոսի կզզեաց։ 

Տիգրան ք րոտ ^որենացւոլնք Ոչ մի ալն զՇոլնս նհլաճեց9 
այլև Մա^ա^ւ տէրութիւնր ջնջեց օդն ական ութ եամր Կիլրոսի* 
էհիլրոսի աջակցեալ գՄարացն ի բաց բառնալով պիշխանութիւնն* 
(է*սր* Ա* և որ ասյալել զարմանալին է՝ նաև զտէրութիւեն 
Պարսից յփնՀքն յ ափ շտա վեց ք և զալն% կամեք և յօժարութծամք Կիւրո֊ 
սի• Օժանդակ կամօք և լոժարոլթեամբ զՊիւրոս ունելով զիշխանսւ* 
թիւնն Մարաց և Պարսից լինրն լափշտակեացՖ (^«ք. Ա* ԼԱ*)* 
Զենք գիտեր 9 թէ քք*Որենացին այսպիսի չափազանց և անհեգեգ պատ*• 
մոլթիւններով փառալոր թէ եաղրելի ցուցնել կ9ուզէ մեր պատ- 
մութիլնր։ 

41. հ*սրենացւոլն պատմութեան ալս մասին մ էջ ևս կը |քա* 
նենփ երևելի հակասութիւն մը։ \° որ ենացին լետ գնելոլ զՊարոլր 
առաջին թագալոր և նովաւ բարձեալ զօտար լուՆն ի պարանոց էն 
Հալ❁ց% առ Տիգրան ալ> զոր իններորդ կը գնէ ի Պարուրէ՝ զՀալս 
սոսկալին ընդ օտար լեով էլենթագրէք քանզի ասէ♦ Սա (Տիգրան^ 
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զմեզ որ ընդ լծով էինք արար լՀագիր և հարկապահանջ♦—&ընդ 
լծով կացևալսս լծադիրս և հարկապահանջս կացոյց բազմաց* թոր* 
Ա* ԻԳ<). Ապա աո. Տիգր անաւ, ոչ թէ աո. Պարուրիլ աղա անցան 
Լայք յօտար լծոյ։ 

42. Իորենացին, կամ այլ ո ոք և է հեղինակ պաամսւթեան 
անցից ի մէջ Տիգրանայ և Աժդ ահա կաք կը ջանալ ցու՜ցնել, թէ Աժ¬ 
դահակ կասկածելով ի բար եկա մ ութին էն Տիգրանայ ընդ Կիլրոաի՝ 
կը խորհէր դալ գորՆել նմաէ և խնգրեց զքոյր նորա Տիգրանա՜հի 
կնութեան, կարծելով թէ այն ու. խնամ ութեամր դիւրին լինելոց էր 
նմա գործ գաւաՀանութեանն ։ 0 ակպյն, (ժող զան մ իա բան ութ՜ ի ւնն 
զոր պատմութիւն \°որենացւոյն ունի ընդ ժամանակակից պաամսլ– 
թեան՝ կան ի նմա անաեղութիւններ, որ առանց այն անմիար անու– 
թեան ևս բախական էին անհաւաա❁ւյի գործել պատմութիւնը։ 
Գիցուր թէ այնպես ^ նենգտմիա էր Աժդահակ1 մինչև ընա– 
րել դալա՝ճանութեան վատ միջոցը, և զալն յետ խաոնելսյ աէր և 
բարեկամ ութիւն ընդ Տիգրանայ ի ձեոն խնամ ութ եան♦ բայց միթէ 
նաև այնչափ անմքտ էր, մինչև ղիւր նենգաւ՜աք խորհուրդ յայաո– 
նել համօրէն ժողովս յ նախարարաց։ Աժդահակ այսպիսի խորհուրդ 
մը հազիւ կրնար մի կամ երկու շատ հալաաարիմ արբանեկաց իւ– 
րոց յայտնել գաղտ# քհայց Աժդահակայ յիմարութիւնն յայնմ է 
մանաւանդ, ղի զայն սոսկալի դաւաՀա%ութիւն կը խորհի կատա¬ 
րել ի ձեոն Տիգրանուհլոյ։ Միթէ գի"9էր Աժդահակ, թէ Տիդրա« 
նուհի յանձն աոնլոց էր լինել գործիր այնպիսի սոսկալի եղեռ¬ 
նագործ ութ եան, և եթէ աոնոյր ևս յպնձն, միթէ անձամբ պիտի 
սպան աներ քեղբայր։ Ե*. եթէ այն գաւա՚ճանութիւնը, որպէս 
պատմութիւնն իսկ ասէ, ւղիաի կաս$արուէր ի ձեոն ոմաերմաց, 
րնչիւր և խոսսամամբ պաաուոց*, և Աժդահակ այնչափ ինչս սւնէր 
մինչև մարթել Հզմաերիմս և զկուսակալս Տիգրանայ գւսՆմիւք ի նման է 
ի բաց մերկանալ ղք պիաոյ էր խնդրել զձեոն Տիգրանուհւոյ։ 
ՀԼՏիգրանուհի դաւա՚ճանութեան խաոնելով գործն աւե/ի կը դրժ– 
ուարանար։ Մտերիմ մը կամ կուսակալ մը հրապուրել ի դաւաձա– 
նութիւն գանձուք և պատուոյ խոստմամբ թերևս դիւրին էր, 
բայց ոչ այնպէս քոյր մը համոզել լինել եղբայրասպան, մանաւանդ 
զՏի դրան ուհի, «գեղեցիկն ի կանալս և խոհեմ*, ըստ վկայութեան 
նորին իսկ Աժդահակայ։ Լոս կայ նաև հակասութիւն մը* Աժդա¬ 
հակ որ ի սկզբան, ի խորհրդի անդ նախարարաց ասէր❁ *$Լայս 
ոչ ի ձեոն գանձուց և ոչ ի ձեոն բանից պատրոզաց այժմ աո. մեզ 
հնարաւորութիւն է կատարել*՝ յետ խնամութեանն դարձեալ նոյն 
միջոցներով, այսինքն *ընչիւք և խոոամամբ պատուոց* կը յու– 
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■•/ կատարել դաւա՝ճանոլթիլ.նը* —«ՏՀի այսպիսի արտաշուստ և 
եկամուտ, ( սուտ, կեղծ՝) հարագատութիւնշ համարձակ գդալելն 
մարթացսլցանեն ♦ # . իւրոց մաերմաց թնչիւշ և քսոստմամբ պա- 
ասւոց տալ հրաման սրով խողխողեր և կամ գեղոր հնարիւշ, և 
կամ զմաերիմս նորա և գկուսակալս ղանձիլշ ի նմանէ ի բաց մեր¬ 
կանալ»տ Աիթէ հրապուրել զմաերիմս և զկուսակալս Տի գբանալ 
րնչիւՀ և պատուոց խոսամամր սպան անել զթ ադա լոր իւրեանց 
կախեալ էր ի լինելսլ Տիգրանուհլոլ կին Աժ դա հակալ ։ 

ւս ևս անտեղոլթիլն ի պաամութեան ասա սա է, գի աոէք 
թէ Աժդահակ խաբս լելով ի Տիդրանուհւոր որ լեա հաւանելոլ 
կեղծեօշ ընդ աոաջարկսլթիւն նորա, դալա՝ճանութիւնը ղաղա 
իմացսւած էր եղբօր իւրում՝ գՏի դրան հրալի բեր երկու աէրու– 
թեանց սահմանագլուխը, և ոչ ուրիշ տեղ♦—«Ի տեղի միջոց սահ- 
մանաց երկուց թագալորոլթեանց>։ Աժդահակ կարևոր գործի 
համար բարեկամ և խնամի թաղալոր մը ապաշէն կքհրաւիրէբ 
իւր տէրութեան մ ալրաշաղախը, և կամ ինշ կերթար աո. նա։ 
Ա/« անսովոր հրաւէրը ոչ ապաշէն կասկած կք լարուցանէր ի միտս 
Տիգրանայ, և Աժդահակ չխորհեցաւ գալս։ Անտարակոլս Աժդա– 
հակայ խորհուրդն ալս էր—ի սահմանագլխի անդ աալ խողխողել 
զՏիգրանք բալց քնչպէս և որոլ ձեոօշ* միթէ շահած էր Աժդա¬ 
հակ ընչիւշ և պաաուոլ խոսամամր գոշ ի մաերմաց կամ ի կուսա- 
կալաց Տի գբանա լ» գալս ցան է կը լոէ պաամութիւնը։ Արդարև ան¬ 
համ ա այտս պել։ 

\Աորենացին որ գՏիգրան կամ էր ցուցանել իբրև գմին ի մեծա¬ 
մեծ աշխարհակալաց Ասիոլ, տալով նմա նուա՜ճել գՇոլնս և €լինշն 
լտփշաակել զաէրութիւն Աարաց և Պարսից* կանխելով կոլ տալ 
նմա կարգել և լաբդարել իւր զին ոլոր ական գօրութիւն և ահա¬ 
գին բանակ մը կազմել։ *Լօրշն, ասէ, որոց գէնշ էին աոաջ պար¬ 
սատիկ և շերտ, և հետի կեր թալին գրեթէ մերկ։ ( առ. Տիգրանաւ) 
աո. հասարակ վաոեցան աղեղամբշ, ոուոերօշ և նիզակօշ> և պա՝ 
աեալ գրահիւշ և վահանօշ՝ ձիով կերթային, ալնպէս որ երբ ի 
մի վայր կսւ գալին՝ տեսիլ նոցա և շողիւն պա հ պան ա կաց նոցա և 
գինուց բաւական էին ահիւ հալածել զթշնամին։ ^Հետևակամարտշն 
(&Փ1) ի վևրա, ուսոց ձիոց բերեալշ, և պարսաւորշն՝ առ. հա¬ 
սարակ դիպագեգունշ» և շերտաւորշն՝ ի սուսեր և ի աէգ նիզակի 
վաոեալշ, մերկշն՝ վահանօշ և գգեսաիւշ երկաթոլ պա ր ածած- 
կեալշ։ (Հրոց ի մի վայր հասելոց բաւական էր տեսիլն միայն, և որ 
ի նսցալցն պահպանակաց և գինուց փալլմունշ և շողիւն շ% գթշնա– 
միսն արտահալածել ւ ^ււր» Ա* Գժուարին է սակայն հաւատալ, 
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թե ժոզովոսլւդ մը> որ յետ ընկճեալ մնա լայ դարեր* վ գրեթե ա֊ 
ռանց զինոսց և զինսսորութեփն ընդ օտար լնովք ալն ինչ ակատն եք 
արովք նիզակաս և ազեղամր վառետլ հետևակ և հենեալ ունե¬ 
նալ և ի մղտսյ "ճակատ լարդարեյով կռո սել սորվիլլ յանկարն այն¬ 
պես զօրացաս մինչև տիրել Փոքսսն Ասիոյք զՇոյնս հնազանդեցնել 
և քնջել Մարտդ թտգասորոսթեան պես աշխարհակալ աեր*սթիւ~ն 
մը ի հզօրագայն ժամանակի նարտ, որպիսի եր ժամանակ Աժդահա֊ 
կար ս պանն ելավ գվալն ինքն զԱժդահակ և գերի վարելով զկին նա¬ 
րտ և զարդիսէ 

Նսկ Աժդահա կա լ գեր աղեն երկար խօսել աստ ասելոբդ ե* 
Նրագն հասարակաց աևզի եր հին պաամագրաց շատեր ասն, որք երե* 
ւելի անձին ասրոսք դվարս թտփասր կը համարեին ի պայնառոսթե– 
նե% առանց երազի մը հրաշալեացէ Այսպես 8ովսեփ* Փարասոնք Նա» 
բոսգոդոնոսոր երազ կը տեսնեն« Աղեքսանգրի անգամ ապագայ 
մենոսթիսնն երազով կը գոսշակասիէ է՝ այց մեր դարը* ար երազն ե- 
րազ միայն գիտէ և աչ ասևլի ինչ չկարե *"եզի անգամ շնորհել 1ր* 
րազոց ի պատմսսթեան 9 թոզ թե պաամսսթիսն հիմնել ի վերայ 
երազս ր 

քայյ թսզոսնք անտեղսսթիսններն* ինչ որ Պարենագին կը պատ* 
մե զԱժդահակայ է զԱիսրոսԷ և զրարձմանե թտգասորոսթետնն Մա» 
բաց և Պարսից՝ հա կաս֊ ակ ե պատմելոցն զնմին Կիւրոսե և զթա~ 
դա սոր ութ են են Մ արաց և Պարսից ի գիրս էրեից* որ ժամանակակից 
կամ շատ մօտ են ժամ անակասյ նաև ոսնին ի մ ատոլ վերաբերոսթիսն 
պատմասաններ ասն է ինչպես տեսանք եջ 61* 

Ըււա \ԱորենացսՈյն% \իսրոս թշնամի եր Աժդահակայ և հեաա* 
մաստ թադասորսսթեան նորար ար րարձաս մ ահա սա մր Աժդահակայ 
ի ձեռն Տի դրան այ* և որ առա սել զարմանալին ե՝ նաև Պարսից 
թագասոբոսթիսնն անցաս աո. Տիգրան9 ար ըստ պաամա֊թեան 
Փսենսփոնիք որ ժամանակակից և միջամոսխ եք գորեոց Պարսից՝ «չ 
միայն բարեկամասթիսն այլ և ազգականսսթիսն կար ի մեջ Մտրաց 
և Պարսից 9 քանզի նիսրոս թոռն եր Աժդահակայ ի դստերե նարտ 
Մանդանեայ և ժառանգեց ման ալանդ քան թե նոսաճեց զթ*ո~ 
դասորասթիսնն Մարտց յեա նիաքսարայ մօրեղբօր իսրայ9 որ մ եռաս 
անորդի է Էրեից մտաեանք > աչ յա յանի 9 սակայն րւելեայն* կը հաս• 
աաաեն զալս միաբան սսթիսն Մ արաց և Պարսից♦ քանզի ի պատմելն 
զառն Ւաբելոնի ի ձեռն Մ արաց՝ յանոսանե կը լիշևն ՝ զնիսրսս՝ իբ¬ 
րև գլոսխ և առաջնորդ դարնալն (տես եջ 61)։ ՆոյնպԷս կոչելով 
զպարսկական պետոսթիսնն ճտեր ասթիսն Մարտց և Պարսից*՝ կը 
ցոսցնեն այն երկոս տերոսթիսնը միացեալ ման ասանդ քան նուռս 
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Ա.պ & ի Հհ-Հհ 1**4 *Կ"Ւթէ*ն ս*ա€ Խև «փ– 
թԱ*եե է» թե «եքք<–&հ1նն ա& քք^ք թ* ԿԷահօՀ գ»քս թչ, կ. 
քք, նոլյսՀքրցալ ի Մակեգոնտյլոց և ի Հոլխսզք ք\ւս– 
|Վ չ$Ք հա*ՓէՊ1* թե աՒ"+ք եը հևաըե ^ոբենացին թէ Տիյֆքան 
փշթրԽթէքՀՀ ^րատ և ՊաՐս/՚յ ՓնՔն ւա,Էշաահեաձւ> ե հհ&՝ 
9Խձ*Ք էե յո+արսլթեամք* նորին իսկ Կխ-րսսի* 

%* Ո"*ՓրՀ*Հէն Գ+գահրկպ Հիգրանուհի, ըստ |"«բենքս– 
ւիեր9լետ^ե Աք1**ն թագավորական է #*"շ»#ձ 
յ^ր«#ա*ք 4 Հէարէ/փհՒը"* որը ոըպԿ թե եւըպց նոտա տ4է– 
ք»ծ եռ մեեւ է &ա1ԱՒթեՒն Քև«– է՝֊ը*ւ՝ V պր*Հե (Գար Ի բաս), 
ո*է ԻտեԽէին՛ թե էհ" է գլօլխ հանևլոլ ւ^"՞ս^։ 4* ւր՚֊Ղ^ըկե 
Խս#> թքքէՈէքր"ւրրպես 1քպը թը Հիքր^^հի մեՆ րազմաւթեամր 
ի Հայս, ի ջաղացն զոր շինելով կոչկց չիլը անուն Տիզրանակերքթ, 
է էքաւպթ,ք#1 էթ էքքհք ե հ^լք-^եէ Ել ասէ թէ այն կողմերոլն ոս– 
Պոն ք&թք-ՓԽլ •ՊԱԸ* ծՒղՆ է ն"րին (ՏիգրաՀզլհ ւթյ) զարմ ԷՆ է 
էսէ– թպա"*֊Պըական քեզ* էՊաամի և սղս, թէ զկնի այսպիքֆ 
4#»Տ հէՈՕրրյքՓ՝ ր՚-ՕԸէըհե թագաւորապէս ղրոԱ, իլբ Տիգրս,նոհհի 
0& “քձէՓհ– է Խ&՝ 1թ*–ա%ն զոր շինեքսց իւրրվ սՀյգբաՀր Տիֆ– 
րոնյ զք ե Հիքըփնզւկերսւ, և զգաւադ.սն զպնզսիկ է էադ.տյոլթիլն 
ա՚9 հքոքահ* ^ 8ԼՓ՚քք&ն անուանեպլ կողվանգկ պյնզրիկ ազա– 
ահթեքձ՝ ե աքմէքթ ՈՈԸՊ ասե քխալս իբր թագաւորակսք^ք գթրմ* 
(Ւա* Գ՛ V.*)՛ ^*– ե քԱք“Հքքքեչն զաւերումն Տիգրանակերաի ի ՆսյսլՀդ 
հ(ե Խքքեն1*էիհ գՀէըձքրալ Տիգրփնայ կ՚ընեայէ ալն ՀՓզքԱքի՚կ շինոք–– 
թիՓը՝ ^%9Ք (երկաթի ձոզթրով), ասէ, խախտես,լ կոքեանեգթ, 
է 9յե ՀՀքԸրեէէ՚ւ կաեգեհԱ հի°Բ պարի-պներրէ •նգախաք– 
էտր րըէէըեաւ #°ւնէ ոբ է ԽհՀք*նոՀ՛ *էքր*հպ հգեեւսւ և 
1ե*Լ Հթքէո&Քհ Ք^էեքԱ &՚ւե9էւնՖ (|*"^* *•)* հակալն լոլն և 
հոհպեիե պէք*մԷ1* սհ^լթթն Տիգրանակերտի կրքւՆայեն Տիզ– 
8քֆնայ Հկիրի \Լրշպկոլնւո յ։ թողունք զՊլու սւարրոթ և զա Աք,, որ բա. 
ՀհտձաԽ ^ <քւքք վանակաւ. է մեՆ էն Տիգըքսնալ* \)տըայւոն դը 

է վքքըջ^հմ կիսաձի Ա* գարուն նախ ՀԱքն գ$ր.ք աքն է 
պւ քԱրՆայլ ԾէՀըգատալ և Տէգրանպւք և իրը ասիպզէք քԱմասէա 
ԱՕԱէՔեն Կապազովկէղյյ կր հմուտ իրացն Տիգրանալ մանր կր 
Հ*Քքե 1էեն"*–թեեեն Տիգրպնակևրպի ի մևեէն Տիգրքսնաէ (Արշա– 
հօֆՒՀէ* §եքպ խեա •ՍՀիըհ ^իգր^ա1 Գար պտտականի, Կոր. 
ԱեՏ19» .պը– •*(&*- "րէ"*– Ը°ւ"Ը ՓիչՊքէետաց, Ասորւոց եըկրին և 
յէլնյէկէի% ասէ* *\Լյսպէս Հասեալ ի ն՛այը զօրութեան (Տէգրան^, 
Գք», է վէջ (\գիրեըեալ |լ քԼևգմայի, այն է կամրջին նփրապայ ք 
#քւ^Ն«յ» տտը էՏա^&Էտէէ Տհ&ձտ՚հետ** ե– պըրըևսՂ ան^ըւԷ 

^ 26 
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երկոտասան Հազարս 8ունաց աՆ զրնակխչս նոցա անդր։ ք^ւրյյ «ք 
գել եղև նմա խ կատարումն գորՆոլն լարձակույմն Ղ^ուկուզղեալք 
լաղթողին Միհրգատալ։ Ղ^ոլկոլղղոս հրաման տուալ րնակչաց Տ^– 
րանա կերտի դաոնալ խ բազարս Նննգեան իւրեանցք 1ւ ալնպէ ա 
քսափանեցալ նոր մալրաբազարն յ որ կիսով չափ մխալն շխնու*սՆ էր 9 

և. եղև. գխւ֊ղ աննշան» (Ծտրար* քլ^« ^Ա* 15)է Աքսչափ մխալն 
գխտէ \էտրարոն♦ (ւ»|յ լևաոլ հռոմալեցխ կալսերբ մխնչև Շ*ր– 
պուհ նորոգնլով ամրացուցխն զՏխգրանակելւտ9 ալնպէս որ խք֊րեև 
հարխւր աարխ լետոլ բան զՕարարոն՝ Տակխտոսք պատմխչ հոոմալ- 

զՏիգրանակերտ կ*անուանէ ւբաղաբ հզ°ք մեեութեամր 
պար աղացն*։ Աւստի ալն պարխսպբ9 զորս անգախարխար արար» 
էՇապուհ* էհոՆեալ և լարմարեալա էխն ոչ խ Հալկազնոլն Տխզրա– 
նալ և. ոչ լ\Լրշակունւոլ9 ալլ խ Հռոմալեցւոց։ 

ք^ալց կան ալլ պատմական և րանասխրական պատճառբ, լորոց 
սակս չէ մարթ զՏխգրանակերտ շխնետլ գնել առ. \Լրարատեան թա֊ 
գաւորութեամր։ Տխգրանակերտ է խ Մ իջա գետս ք որ աո. մեՆալ 
Տխգր անաս մխալն եղալ կարճ ժամանակ մտան Մ նեխն Հալոց։ ն§– 
րխւն զՏխգրանակերտ կ9անուանէ բազար Հ&սսրլյոց*–ւԵրթեալ Հա* 
սանէր (Մեսրոպ) խ կողմանս ՀԼրամխք խ բազարս երկուո 1Լտարլոցք 
որոց աոաջինն նգեսխա կոչէր9 և. երկրորդն% \Լմխգ անուն»։ եերա 
մ ասն կան էն ևս լալտնխ էյ թէ չէ մարթ զՏխգրանակերտ ալնպէս 
հխն համարելք որպէս գնէ Նոր են աղին։ ՛Գան զկերա աոաԼ են հալն- 
րէն շէն և ալան9 խնչպէս կը տեսնեն բ խ հնագոլն անոլյանսք որպէս 
Հյակաշէնք ՆախՀաւան։ Շետ Գարեհխյ երր պաշտոնական լեզու, 
եղաւ պարսկերէնը մուՆտւ կեր Ահ խնչպէս նաև շաա և սլաա սր 
մխևնոլն իմաստն ունխնյ որպէս Երուանգակել։տ9 Արտաշատք Վա* 
ղարշապատյ և լալտնխ է թէ համեմ ատութեամր լետնագոլն ենք 
ալն է առ. \Լրշակունեօր։ Շյեգհանրապէս աւան րաոը գորեաեել 
սովոր էխն նախնխբ մերք խնչպէս քԼարեհաւանյ ք*ագաւան9 իր– 
րև բազար ՏԼարեհխյ բազար ք^ագնաց։ ՀԼնոլն խսկ Տիգրանա֊ 
կերա Նորեն ազին կ՚անուանէ աւան9 խնչպէս տեսանբ վիրը* ^ա” 
զար ք ալսխնբն խալահ (Հգաէէ\–րերգ9 ամրոց% սեմական րաու էք 
մուՆեալ ի հալերէնյ թէպէտ շատ հխն9 բանզխ Վ^արգգեսխ երգին 
մ էջ կը գտնեն բ գորնաեուաե* էԵկեալ նստեալ զԱրտխմէգ բազաբտւ»։ 

4:9» Հեղինակ Մարխրազեան պատմութեան զՏխգրանալ և զԱժ֊ 
գահակալ, տեսնելով առ. Փսենոփոնխ Տխդրան զոմն հալ9 բարե¬ 
կամ Կիլրոսի և գորՆակխց խ պատերազմունս նորա9 Հերոգոտոոխ 
մ էջ ևս կարդալով \Լժ գա հակալ երազը9 և հր աման ալ. նորա խ գորե 
գրոլաՆ մխջոցներն խ կոր ուսանել զԿխլրոս, լորմէ որպէս թէ կը 1 
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կաակաէէր Աժդահակ |Հերսդ« դպր* Ա* 127)՝ զԿիլրոսէ պատմուաե 
առասպելը կը դարձունէ Տիգրանալ վրայ։ 

Ըօա Հերոդոաոսի Աժդահակ երազ կը տեսնէ9 թէ ի դստերէն 
իւրմէ Ննեալ որդին ^Հիլրոս կորՆանելոգ էր Մարագ աէրութիւնը։ 
Այս երազին վրալ կը խռովի Աժդահակ9 խորհուրդ կը խնդրէ լի֊ 
մաստն ուլ* Կիւրոսի ազգականին Արրակալ կը լանձնէ գալ գորՆել 
^լՐ ոսի» \Լրրակ կը խնալէ *\իլրսսի9 և հնարիլբ կիմագնէ նմա 
Աժդահա կա լ նենգոլթիլնը* Կիլրոս զօրօբ կու գալ Աժ գահակալ 
վքալ9 և բռնելով գնա գերի% կը տիրէ Մարագ և Պարսից։ Մար 
Նքա սալ պատմսւթիւնն ևս ոչ ապաբէն նոլն է։ Ասա ևս երազով 
կը լալանոլի Աժդահա կա լ ք թէ Նիրանազգեստ կնոջէ (թադալոր֊ 
ապէ»է) ննաե դիւգազնի մը (Տիգրանալ) ձեռօբ Մարագ տէրութիւ– 
նը պիտի կորՆանԷր* Աժդահակ կը խռովի 9 ի խորհուրդ կը կոչէ 
նախարարները. Տի դրան ալ ազգականին ք ալն է բեռ. նորա կքա* 
ոաջարկէ գաւել զՏիգրան.– Տիգրան ուհի գթալով եղրօրը գաղտ 
կիմագնէ նմա նենգութիւնը* Տիգրան զօրօբ գալով կսպաննէ յԱ«ք– 
գահակ և դերի կը տանի զամենալն տուն նորա։ 

4Լ4* Անհիմն է նաև ասել \Աերենագւոլնք թէ Մասեագ արևե. 
լեան կոզման ՝ Մարբ ի Տիգրան ալ րերուաՆ գաղթական ութ իւն էին 
Մարագ գերիներէն9 և թէ Վիշապազունբ անուամբ լերդս վիպա~ 
•անագ Լտլսգ կակնարկուի սերունդն Աժգահակալք որ վիշապ 4/ք 
նշանակէ♦—«8 ալան են զալս ճչմարտապէս և թուելեագն երգբ9 զոր 
"բոհերին ախորժելովք որպէս լսեմ9 մարդիկ կոզմանն գինևէտ 
գաւառին Գողթանք լորս շարին բանբ երգոգն զԱրտաշիսէ և զոր– 
գս»գ նորա9 լիշ ելով ալլա բան արար և զզարմիգն Աժդահա կա լ% վիշա¬ 
պազունս զնոսա կոչելով♦ զի Աժդահակդ ի մեր լեզուս է վիշապ» 
(հ*յլ|ւ« Ա. Եթէ չէ և չկարէ լինել ՛ճշմարիտ ալն պատմութիւնք 
թէ Տիգրան սպաննելով զԱժ գահակ քնջեգ Մարագ տէրութիւնը ք 
սրպկս գուգալ էջ 192* ապա ինքնին կը ջրի նաև պատմութեան 
ալն մասը9 թէ Տիգրան գերի բռնելով հԼզԱնոլշ կին Աժդահակդ 
և գրազումս ի սերմ անէ Աժդահա կա լ ադջկունս հանդերձ պա տա– 
նեկօբ և ալլ բազում գերեօբ9 որ չափ թէ աւելի բան զքի*֊ր մի* 
քնակեգուգանէ լարևելեալ ուսոգ մենի լերինն (Մ ասեագ)» (Ն՛որ* 
Ա« Լ.). մանալանդ գիտենբ ալլուստ9 թէ Մասեագ արևելեան 
կողմը կը կոչուէր Մարբ ոչ թէ ի պատճառս գերոլթեան Աժդահա- 
կաԼք աԱ փոսն զի ալն կոզման բնակիչբ ի վազուգ մար կամ մալւ– 
•կիւթագի գեղեր էին (տես էջ 54)է Ւ հին մատենագիրս մեր9 որ• 
պէո ասագաւ անդ ալն կողմերը կը կոչուին Մարբ9 և լերդս վի¬ 
պասան ագ զՄարակերտէ ասի9 թէ էր *ի մ էջ Մարագ**—«Աքսոա– 
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ւ֊ազզպ հչ Հսէհել, քխ$ ո^պն ահթթոքքք 
ի հիմնանալն Ար տա շատ ու* նա անց գնայ և վինեաքյ ի մֆջ Փար&ւք 
վէէԽրակերնւ* (1Սոր* (է* Լ«). և գիտենք, թէ Մաքէոկերտ էր ք դաշ¬ 
տին Նտր՚նւր»ճյ ԱնՀւ), որ էր յՈւրևելիէք մԱԼ 
քնձւ.։ ք^Խկուր ոմն Որ ի ^հքենացւՈյն կոչի իշխան ՍիւՖէաֆ, մռ Հի 
ձճթւքէնևք&ւ Տիգաա ԸձՀրաաունի (Ւեր. Ի* ԿԳ*)։ թելք լինել Հեքն 
քՀակհւրէ Հոր են, աք ԱրԽէհմիչք կ9ս1նուճ1նեն թէհգաԼոր ՄՈքիտ^1 

հյք^)աէվավանց վԽլՈվ ասեմք, թէ առ. հքննն Հայոց մնէսէկխՀ– 
մակնան հԽլնճԽք ^ր, թէ վիշապ ք, այսինքն գևքլ ք կեր պարանե 
ֆէձխւ(փեց, կը իննւկէին յամայի մեղքս, թէ տաճարներ ՈԼնէքն, Լ 
թէ քանելով զթ տզալն րագՈԼնս կը պահէքն ՝ահւ իւքեւնԽւէ Ե|քրքք 
ի ջքէէքն զննաէկ՝ն)շտու.թիԼնս նախնի գիցտպւմշժւ Հայոց կքլ \ի$Է 
հքն Հայոց եղս սնապաշտ հաՈւատտն ասելով* ՚4(|| ւննէճԽրք իբրև, 
մարգկան են նհքյա Լվէշապա ց) ի իՖակհւթիւն, ճ. Ոչ վնքլ ի թակն/ք– 
Լորավգեաց և ի գիւցականց Ոէճքն կապեալ ԽՈ. իւքեւմնս ||է|§« 
նի* |Եքէր* տպգր* Վ(է&0*« ՝1826, ԷՀ 104^* (էւոտի յԽնելն Հայեի 
վիպասանաց զԱբտալինԷ, ՀխԽրգաւՓնմէկ էեսէլ նմին ի էմտ՚էաիքն 
վիէչապաֆ* (է*որ* ՍԼ Լ*)> և ղԱրտԽւԽզգայ, թէ *՝վիշապսէքունք 
գողացածն վմմանուկն Արա Փլավդ, և կև փոխանակ եվքքեն 
ք՝* ա.)։ հա բանակածն Ո» գոյն է թէ կ*ակևարկեն վիշտսվՓց տրէսՅրնէկե^ 
ըստ Նզեկայ, ոչ թէ Աժգփհփկալ զարմը, ոիպէս մեկնէ 1*սիենԽֆք1նՀ 

4մ%* ՏիգրանՈղ և Աժ գա հա կա յ կռիւք կ՚եէկնարկէ եւքքվ 
հքն առասպել մը, այն է ՀՒրիգայի և Աժի-տՓհտդՓյ ԽաԼձմծպելիէ 
ԼզՈրմԷ տես վերա գոյն էջ 51), զոր թեքես հին հայ երգիչք մմԼԱԷ 
էին ի քէենտճւեստայ։ 

46* ՇասԱյցելոց մինչև ցածքգ զՄարիքասեԽն էվտամմնԼթենԷն 
րին է տես անել, թէ, րեեա մեզ, չէ մարթ ընդունել այն զորեն քիլ– 
րև վավերական աղրէիւր ն անխնա կան ժամանակի պՓՈէմութեաե մե¬ 
րս յ, և ոչ արէնուլ անամի իբրև ճշմարիտ* ինչ որ հասԽԽԽ՚ՈԼւմե չէ 
Ժամանակակից ևԼատմութենէ, կամ գէթ հին ինչ տւԽնգութեեէ 
և Խզզային երգեր է։ Ո մԽնքլ կամի ն ենթագրել, թէ այնպիսի Խժեն– 
գնլթիւններ և երգեր ունէր ^Ոիենտցին եթէ Ոչ իեէեր միտծէմեչսէյհ 
ի յքար \*բասայ՝ գէթ մեՆտգոյե մանին նոցա։ Արդարև աո. %փքմՏ/ի 
Հայս կային, անգիր ժամանակէն, աւեյի կամ նուազ սեյլաբանական 
կամ բանաստեղծական Ոճով յօիինեալ երգեր կերևեիք ՝Խ– 
րՓնց, և \°որենտցեն փպթ մեե Ունի բերել զնոսա, ելք և կը կէտնէ՝, 
ի , հանգէս լյվատմութեան իւ.րոյ, մերթ քառ. առ. քնեն, Հիշելմվ, 
ինչպէե զԽռճկն Ննէրտյի, Վւ1§րգգեսի երգը և վնիկ&էր եքկիէ/և, և 
մերթ զֆ մ աստ նոցա միայն անդով, ինչպէն ամիթեմայ մահմւՓն 
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ամԼամնթչթ երամբտւահաըաչ/ թվևս*քն ՀՏքղթձպք Բ^/յ եխ 
չափ ճակաւ Ո Խյձսքթէ երկեր աո. Հմրենացւսխ տաըԽկոյո չկպ 
ճեկաթ, թե կբ Աչեր նպ/ենակին՝ եթե գաներ ա,նՀէծի վկպ*ւ– 
թքւնեերւ ֆտէւ գէպկաի վճրամայ, կԱրպե եւ վարոՀ* 

Իա# ՀՀ երգեր միմէյն, նղլ թէէւի թե ւկԱամէէլթ-իւն. ևս կար 
<ա Իէէթձ*9ւ»վ կնաքէէփ ՀաՈենձկկն է&յծ$; ոքպէժի էր այն՝ վոր– 
մք֊ ԽհՏքֆ Իերենժէ§ին, թե *ի քէպ Հէէ/Հթց և Ճէհրճ թն քազագս Հաչ– 
կպ և ԳՍաԱ^ցն էրակակէ* (Ւ»թ* Ա. &*.). քԿմկայն Արենագին չէ 
համակի ը»յն արժանի հաւաաաըմ/ւո.թեան, և. խրաա կա. »»/ (Որ– 
կթէաաեք ԷւրՈւմ Խհակայ ԸակքսմԽոԼնւոք չհա±աաաէ Խյնպէսի բա– 

դ»ւ մի աքնւհքԽի չի մ ար ԷԼմնիկ հաւՕ/նթր* 
Դ/պկ* բաց ք սակաս երգոց ու՜րիչ *կքի*֊ր չէ մնար անհւա– 

նեպ Հայկւպե/հց արԽամմէթեԽն Ի*րենա$ւեթ՝ եթե »չ Մար Իբա» 
հչմարքա է արգեեբ աթ անունը թե »հիաակ՝ ա+ել Հժուաբին է. 
հավանական է մակԽ\ն; թե հեվինակ Մարիբա^եան մաաենէն, եթե 
արդարն, կար աքհւհէժէ ժաաե&է եր բրէսաոնեե,) ոմն ոչ րսո.աջ 
բթն ղչորրոքկ կաք, քանկի գէաֆ նւժերեաք բրմնէկոնր։ Այսպե* 
գաաաե են գրեթե ամենեքին, որ ի ժօսող բեձա/ե են զՄար Իթ*ւ» 
Րիահ, պյպաա եքևեյք քննի չներեն մէն < ակն գերեին հեղինակ 
կք Համարի ասրի եկեկեիական մր Նգևոխղ Հպրոցէն, որ փպյթրաւ 
յւա*պք& զար* քրիաաւնե#ւթեան։ Նոթ քԽնէչ հԽնաա/եֆ աեսակ 
մը կք*1$ (1^5օժ6) և առասպելական (&ծէ116*էճ) *չ Ժիաւն Մար Նրա– 
ս*1 քեեաթէաե պաամութխնէը ար ե. ինչ մր Մորհնարին է րօջորգ 
գֆք» էւր կի թերե յԵգԽիոյ գիւանֆն՝ էիքե. քևպ ի Լայ է, նախ 
յ»ած զչքքաա/նֆսւթէւնն և կամ ա/ւ Փրինամխձէ 0էեկայն մչգիւ. 
խձ՝ծեր,/ք՝ Մարէրաեան պաաՏծւթէէ&և &ջ վի*յց ֆ էև ոչ աէէաոպել, պչ 
ւՓ մԽ#ծԽ*րիրնծրրո ծքօոհր/հՓիւՆը զԱ^ՀԽաքծեօՀ/ց եւ ղՊսէի– 
սի#,՝ ժեծսո ԺԽէէէէմԷւ ԵւէրԷ#եայ քիոհրիկրր&էն ԱէՈնաօծ եւ Լպոց վքրայ 
ղպէժոէէեծ, ՀէԽհսքէանակԽն, շատ սմրՀսրմ՝ նածւ տ^աւաօրալքւ եւ ժւս– 
մաաէքճքքքից էկաամհւթա» հակառէծկ սիսըաքս&եււու յաւեշուածքրվ* 

2ֆ րպ/էթվին *»»> ան$ հա^անականՀէթևան, թէ խ»րէնաՏԷն *ւ– 
նէհքԽւ. Մար է^աք կամ հաժրէնա անէււն հ՝ւրքքէձէն ասհրե– 
րկմ» ՝կ<ճմ թէնարֆն կ.ր#ւաենՀ զնախկին Ժամանս,կֆն Հաչպ, էրբե, 
հքն քպքէակճն աւրրերֆ չաղուաե, 9աա նջսններէ կր աեոնծւի 
մակաքծ, թֆ նմքե ինրն Իհրենաքքքե ֆ, կ-էթ ՚մևՆաւ. մասամբ, Մւորէ– 
րաաեան պաամութա% ոաեղհէչ* Մատենագրական նենքաւթէԼնր 
*ր՝ մեն աթա ք անւ մԽր՝ ա»Հպ,ական ֆր աո. նախնխ* Ի ար Հա- 
խեալ կձմ կեպե քթւձկւներ, նպն իսկ իբրև բարեպաշտ վկսղևալ 
անՀտ&ձց– Խոպ,* քսռաքթ ՀԽրֆ ճ&աի գրեթե պ&կեբէն Հրիաո– 
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նէական մատենագրութիւնը։ €՝ձշմարտախօս որ 1ւ բարեպաշտ ք 
հարցուի—ասէ Նթբաուս—կրնաք |^Լ|) գրական սաոլթետմբ ըն– 
Նայել այլում։ Ոչ* բայց ինչ որ աո. մեօր պարտսւեյի է՝ Հ*վելի 
էր ժամանակաւ։ Գիտենք այսօրք թէ նէռպիլթագորեանր աոյոֆնոյ 
գարուն նախ րան յքք.» իբր եսթանասսւն գիրր հրատարակեցին 
յանուն Պիւթագորայ կամ հնագոյն աշակերտաց նորա% փիլիասփայ– 
ական նոր վարգոապետութիւններ պլշելու* 1ւ այլ ոմն նէոպիւթա– 
գորևանք հեղինակ վարուց փիլիսոփային՝ կը գով է այն խաբէու– 
թեան հեղինակներն իբրե. փառասիրութենէ ազատ մարդիկ, ոք 
զաշխատութի ւն իլբեանց ըն Նայեցին վարդապետին։ ձ երկրորդ 
գարու րրիս տոն էական խոլականին է Պօղոսի և &՝եկղեայ կեղՆ վկա1~ 
արանոլթիւնը *Էքող րքիոտոնեայ ն, երր յանդիմանուեցաւ իբրե. 
խաբող աքդարացայց գանձն ասելով* «Ե սէբ առարելսյն աքարի»* 
և եկեղեցին ոչ միայն չմերժեց սուտը։ այլ և առ.անց ուրիշ վկայ֊ 
ութեանք միայն ի հաւաաս այն վկայաբանսւթեան՝ ասն հառաա՜ 
աեց, ի պատիւ կուռին։ Խչ որ կրնար շինթւթիւն տալ ՝ճչմարիա էր 
յայնմ գարու» ինչ որ վսեմ՝ հինք ինչ որ արժանի արւարելոյ 
առա րելական։ Այսպէա սչ սակալ յար գի գրսւաՆոց անուանր 
փոխ ասնուաՆ են։ Ն՞նչ է Գանիելի գիրրը, զոր յամառր միայն4 
յորթոտսրսաց կը համարին հարազատ։ 1ւ Նմասասլթեան գիրրը։ 
զոր պաշտպանող գքեթէ չիր այսօր» (ՆթրասւՈք վարր Շիս* մուար 
Արդի րննադաասւթիւնն հա զիլ կարաց վարք ել նախնի մ ատեն ա֊ 
դրութեան մնացորդներնք ընտրելով ղեէյտմուան ի հա րա զատ էն։ և 
խարգախոլթեան առաջն առնուլ։ ՏԼաիմանալի չէ տեսնել մատե¬ 
նագրական նեֆգութիւնն՝ բարի կարՆուաՆ նպատակնևրոլ հաս¬ 
նելու համար իբքե. միջոց գորՆաՆսւաՆ այնպիսի ժամանակ¬ 
ներ 9 մինչ սա սկզբունրը։ թէ սՀԼախՀանն արգարացսւցանէ զմի¬ 
ջոցն»՝ դորՆնականապէս կը տիրէր։ Ննչ1ր ր օրինաւոր չհտմա– 
րևցաւ այսու սկզրամր առաջնորգուաՆ մոլոր և Նայրայեղ կրո¬ 
նական նախանձը։ Թ սղունր հաւաաարննութիւնը եւ խաչակրու– 
թիլնը, զևրկոսին հր էշս Հիքին գարուց րրիսաոնէութեան • ով օրի– 
նաւոր կը համարի այսօր հերետիկոս անուանելոց գէմ Խյն հա֊ 
լաՆումներնք որ» ոչ յետ րազմաց՝ յաջորգեցին հռսմայեցի կայ֊ 
սերաց արիւնահեղ հալաՆանաց ք շատ անգամ ոչինչ նուազ անագս– 
րսյն րան զնոցայսն։ *\որիւն գովութեամր կը պատ մ է րստմնելի 
տանէանրըք զոր բորբորիտին կոչուաՆ գնոստիկեանր կրեցին հրա– 
մանալ Գահակալ և Մեսրոպայ թելագրութեամր ստանգնսւպոլ– 
սոյ պատրիարրին (խոր* Տ*. \քէ* թուղթ \ձտտիկ* առ. ՕաՀա^ նւ ^Ը*)ւ 
<(և|ա յետ այնորիկ ձեռն արկանէր (Մեսրոպ) զգժպատեհ և. ըզ* 
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կամակար բար բարիտն ոս աղանդն քննելոյ, և իբրև ոչինչ գտանք;ր 
հնարս յուղղութիւն աեելոյ, աո.եալ ի գորե արկանեք* զթշուաո.ա- 
ղուղիչ գաւազանն, եանրագոլն պատալհասիլք ի բանտս է ի աանջանս , 
ի գելարանս* Եւք(ք յորժամ այսու ևս պա կա սև ալ ի փր կութերն էն 
գաանէին՝ խորտակերալս > ապա խանձեր ալս , մ բեր ալս և գունակ գանակ 
խայտաո.ակեալս, և յաշխարհէն կորզէին* (Կորիւնի վարս ՄեսրՏ)։ 

^որենացին կը գրէր գպատմութիւն իւր յ1րա պատե՛րազմին 
Վ^արդանանց , մ^չ Վշահան քքամիկոնեան և 0ահակ ֆագրատունի , 
իբրև ախսյեան հաւատսյ և ազատութետն՝ կը կուուէին սակաւ ու¬ 
մով ընդդէմ ահագին զօրոլթեան *սանեանց։ Արդարև գմուա- 
րին էր Ժամանակն ազգին համար , եթէ ոչ բոլորովին անյոյս* Մի 
մասն նախարարաց, յ§էրս երևելի էին Սիւնիք և Արերունիք, մի- 
տա գոյն ի Պարսիկս , եթէ ոչ բոլորովին բաժանեալ գէթ ուեա– 
ցեալ էր միլս մասէնք յորմէ կը նկտտուէր իբրև ուրացեալ, և որ, 
իբրև ուխտապահ, իրեն թիկունք ունենալով կղերը, յուսացեալ 
էր ի Շոյնս իբրև ի հաւաաակիցս , աո.անց բնաւ օգնութիւն տես– 
նել ու* Շայսպիսսլմ անօգնական ժամանակի ամէն հայրենասիրի 
պարտքն. էր՝ որ և իցէ միջոցաւ արեարեել ազգին կրօնական և հայ¬ 
րենասիրական ոգին* Օօ|ծ նպատակաւ և գրեթէ միևնոյն ժամա¬ 
նակ գրսւեցան կամ թարգմ անուեցան Ագաթտնդեղոս, ֆուզանդ, 
Նղիշէ և Փարպեցին։ Ա/լաջինն՝ Ագաթանգեղոս, կը պատմէ Տրդա– 
աայ քաջութիւններն և ազգին դարձն ի քրիստոնէութիւն մեեամեե 
նշանօք և արուեստիւք* ֆուգանդ, ի Ւ*ոսրովայ, յաէորդէն Տրդա– 
աայ, մինչև վերջին Ասորով, կամ ի բաժանումն թագաւորութեան՝ 
երևելի . ար անց, գլխաւորապէս |քա մի կոնեան ցեղին քաջութիւն– 
ները կը պաամէ ի պաշտպանութիւն եկեղեցւոյ և ազդին։ ^Լերջին 
երկուքն, Նղիշէ և Փարպեցին, կը պատմեն (աէւաջինը կը նկարա– 
գրէ ման ալանդ բանաստեղծական ո՛ճով քան կը պատմէ) ուխտա¬ 
զանց և ուխտապահ կոչոլաե երկու կուսակցութեան գորեերը* 
Գրեթէ յամենեսին ի սոսա կը տեսնուին աւելաբանութիւն (չափա¬ 
զանց ութիւն) և պատմել հրաշալիս, միջոցներ՝ որովք ոչ այլ ինչ 
կը դիտուէր՝ եթէ ոչ զարթուցանել ազգին եււանգը* 

Մինչ ազգային մատենագրութիւնն այսու ոգւով և նպատակաւ 
էյաշխատէր 0 ահակ ֆագրատունի կը խնդրէ ի*որենացւոյն գրել 
ճընդհանուր պաամութիւն Հայոց* Ւորենացին կը պատասխանէ Սւօ– 
հակայ այն խորին բայց գժուարիմտց նամակով, զոր կը գտնենք 
ի սկզբան պատմութեան նորա* — 

Աստուաեային շնորհաց և Հոգւոյն ազդումը քու խորհրդոցդ 
վրայ եանետյ ի ձեռն գեղեցիկ խնդրոյդ, որով նախ քան զմարմինդ 
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հ**իգ Հ-հւթրա– իէձ՛ 99 ՀաԽԽւէ ե աիստվոէաա ծմ*ք/ 
է վաֆալանգ սովորական պրաղքքրն«< Օպրդի Ա Հիողն էր ՀՂՀՒՀ 
<1Քքո> ա և է՝աարթէ* Հնա ՀԽ* նոնպիՓ Խք*էև եքէէ 
ՒէձՓհ Է4* պասրկ/րրւ. Է– եթե հշվ-ր&րպեձ &Տ&9էՒ*ք 
ք*9Գ ոն եէ որ, կ* խորհի գտգաոԽրն և զպքխոաէան՝ ապա §րՒ 
Ոք Հպգպիոիոօ 9Պնկո^թէ"»է1բ վպգեպլ կգ կր Աք-տնԿ* թե վպրէէե յէիք 
ի քԷհ աւն քք,սՊՈհա^ս<պարգ^Ւ 191991 գ^-աի Է– ւիրաա-Է աժ՜ւՓի ե" 
կոչէւ պփակհր Ա»*։*»–*#/» Խոեո> Փք աորաեէո թե 4ա»«&՚ր 
Հնէ՚ո ֆաԽ զւպԿ՝ էր գկզքնոաիպն ե Պւնր լա-րէհս նէԽԷօձ քԱոա֊ 
•ոլն ւքթւնպլաէքգ. թուի ՀԱ զարմանալի, գի մէխչ հթքրր ե– էՓ*%9 
•ոզգիո նպխ քթն զւէկզ կ. մե9ք լխԴքհքրթոն խրքհ*էս վրվպն9*Էի 
գիէոնոց հքքթվպֆ պոդ գրել զպաամրւթիՓ քքէր, կ. կավ 1ՀքհէՈՍ& 

1-ւլոց Պքոլ թար&ԽՀէեւ գոհ լզար/որ ®»ւ«* խոցհ$հր<խ պո* լ*սա 
եք թե գեր ի Աա գ**նիո տախ պխոխա մԷր 1հ ր-տԿ գրվ^քէէր 
արժանիք որպ և եո մ*–գխ–ր տհհաւԽւ գխԽֆրգ՝ 1&նՊ§պր 
Ոէեել է. կ&պոէրք֊յնէ էանվպհ ւիւպոաէ րէզ հ– Ո^րԿգէՅ Ք89՝ Հք՜ 
քեն եցե֊հլի ե տեղք հ– արգի^նահոր էվպոաոհթեպվթ։, և ՀեՀոր 
գրր9*9հթե.Պւքր անոք-պնի, ինչպեո պիաի էԷժնՔ *դն^ւպվ քաքք*~ 
հոսԽր րեգի* որդֆ է հորե ի կարգի պաավ&–թհ*Խ». ի Հա էլ վէք 
հթւքպււ/չաէւ. զնտխէթրարքւթեպձց Հրրրսրց, որպես ցիպրղ գ*Պնեվք 
ի պՊտ,քոէ–թԷւ֊նս ինչ ^օւձֆքոք։ 

*%ոնթպթո. խազար^է-ն" Պ1ՎՈԲլաԽմէո9ն ի րէզ ՓաՀորն խ 
•սոնգոպ Հոգւոլն է վերա ք* իձպէՈԿ9ե"99 1ՊԸ^Ոհնո, ե-նէալ 
ի Հիգձ քեղքրրիկ խնդրո&> լա-ջ քէ*ն զքարքեպգ զհրգք-պգ րն՜ 
4Ո&ալ քԷր^ոթքՀհթիհԷէ ոը և սիրելի Էմքքր էզկ ախորժպկարս է, ա– 
պպհէլ Կ> սովորղձ-թևպնզս։ Վքքսն ոըպ, և. ոչ մէփյն գղՀել արքՒգ/ի 
ե զրեզ, այլ և է վերայ Հք> ազօթել՝ պդ. է փնկլ շեղ վիշթւ ւպսպէրիք 

եթե վ—էն րո/նթկ Հևք, որպես քքէրիէ ՈՊպկեր ԱսսէւքւՀոյ, կ. 
գպըՀեալ տւՀպրֆնԱւ^Էւ^ք բա՚կականէն ե ի,ո^/ւևտնոլթէ1–՝և> և ՀՐ 
րպոոոիկ Պ>հպպ րոՓԽհթիհն՝ ապ* •ն1Ժ^ն էՒոՒրիԷ մպէոԷտհ– 
թեամբ պխոհսքկտֆոլթկպֆգ քդ վառ. կ. րսրրրՀ պահելով վխպ– 
Նակն՝ զարդարես գրպքֆ, որով քէնպո Աքք է լինելն պատկերք Ւ^էո.1ք 
սրպ էհ քպոգրիկք քոկԱբԽպիպն ասիս ուրախւպրրսրանել, գեղեցիկ 
կ. չափպլրր վթլզլթեպմր լալսոսիկ մոլեալ և. զակոքքրիալ* Աո. պլրվ 
պեք>անեմ կ. զպր, ղի եթե ՈՀՔ /աո֊“ք^ ՀՈե ք^եղ և կավ. *■«- վՀքհր 
եղեն հարովս ար և. իշխո^Ք –Փահի* .Հա1Ոք> ոչ ըկց. Հեգամր *">։ 
կելոց իւրեանց արգելք գտելոց իմասպֆպլ զպլքէպէԱքրւրցս ՀրքքվքՈ; 
էիին կո՛ր քել գլիըրրքղէխ բանից, և պչ պրա-քգէ-Աքր ոլսլղիք ալ– 
էէֆֆհ է ներքո աիէչ խորհեցին ո+"նօ#Խ–թնէձ* խքպ*ոէ*3 ^ 4$ 
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|% այւա/ֆ»ւխ այժմ եղեալ Նանևաք ապա յա/ա– ե ուրեմն.* թէ 
ամենեցուն քան |հ% նախագունքսյն ՛ճանաչիս վեհագայն, 1լ բարձ*, 
րագունից ար ման ալար գովութետնց* և քաչսպիաէ» սրս ականասէր 
գնիլ քաքձանաքրաւթիւնս թանից։ Տաղագս որոյ Հեշտարար թնկա– 
քեաթ ղքպ իմպիրգ աչխաաասիրեցայց անել ի կատարումն, անմահ, 
ի քիշաաակ թքսպ պաչս քեղ, և ար ղկնի քսչինքն են զաչաց 
աղգք* %ի և ազգի ևս նախնականի, և ք֊ջ ե. արգասաւոր աչ 
միաչն ի բանս և ի պիաանասոբ խոհակթսնոսթիսնս > սպլ ի մեհամեհ 
և ի բաղսամ գորհս արժանափառս, պար յիշաաակեոցոսք ի կարգի 
պատմոսթեանս* յորժամ գորգի ի հօբե Նննգաբանելով ագգաբ ա* 
նիցեմք գբոփոնգակն։ Իւ§4 զՀայասաանեացս նախարաբսսթիւնս> 
զամենեցոսն զոշոտն և զզիարգն յայանելով համ*առօտք արպես հա֊ 
սաստի է յոսնականս ոմանս կայ պատմոսթ իսնս** 

Ինչպես կը տեսնսսի այս նամակին՝ է9 ո բեն ա ցին ոսբախոսթեամթ 
քէնգասնելով գխնգիր 0ահակայ ք զոր ոչ "ճանաչեր անձամբ ք գրեք 
դպաամութիսն իսր քերի* գպրոսթիւնս։ ^որևնացսոլն պատմսս֊ 
թևան գժոսարագոլն մասն էր առաջին գպբսսթիսն1ը> գար կ*անոսա– 
նէ աԾննգաբանասթիսն Հայոց Մեծացար այսինքն պատմասթիսն 
հագման կամ նախնեաց Հայոց։ |կււ մասին համար Ի արենագին չաս֊ 
նէր սպլ ադբիսր բաց ազգային երգևբսս գոյգե մնացորդների։ |ք<ւ^ 
Նբաս այ պատմասթիսնն, եթե սսնէր Ի որ ենացին այսպիսի պաամսս*. 
թիսն մը չեր$ ոչ ընգաբձակոսթեամբւ և ոչ ըստ նիսթպն՝ այն գոք 
կ՚ընհայեցնի մեգ \Ըորենացին$ ինչպես յա յանի ե ա(ե պատմոսթեան 
ոճին և ձևին։ \Լյսպէս չեք կաԸոՂ թնացինք առ ի չգոյէ ադբե– 
րացք տԽլ այն նախնական ժամանակին ճիշգ պատմոսթիսնը* ԱԱԱ֊ 
աի կը գրի քերթողական ագաասսթեամբ մանասանգ քան պատմող 
կան ճշդոսթեամբ համառօտ դիսցազներգոսթիսն մը, ոսբ գլխասպ։ 
գսքհոզբ են երեք վիպասանական անձինք — Լայկ, \Լրամ, Տիգրան* 
իրք և* օրինակ քաջոսթեան և հայրենասիբսսթեան։ աԾիրեմ կոչել* 
ասի խսրենացինք այսպէս ըստ քաջոսթեան > Հայկք \Լրամ, Տ^ք֊** 
բան. քանդի ըստ իմ՝ քաջաց ազգք քաջքն, իսկ միջոցքն՝ որ պես 
դեպ ում եք թուիցի կոչել* Ա* ԼԱ#)« V9 որ են ացին արդարև 
կը ջանայ որ չափ հնար ե պատմական կերպարանք տալ այս։է վիպա¬ 
սանական մասին պատմոսթեան իսբոյ , բայց յա յանի ե արՈսևստը, 
և չի կրնար այլազգ ընգոսնոսիլ Հայկազանքյ պատ մոսթիսնը եթե 
ոչ իբրև պատմական դիսցազներգոսթիսն ք որսսմ կատաբեալ քեր¬ 
թողական ձևը աոսաս ք^ագրատոսնին իսր Հայկ կոչոսաՆ գիսցազ- 
նականին մ էջ։ ինչպէս ընդոսնոսեցաս պատմոսթիսն \Ըորենա~ 
ցսոյն իսր ժամանակակիցներին՝ յա յանի չէ։ Դիաողոսթեան արժանի 
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է սակայն, զի Փարպեցին, յւր դիտե գժորեն ազին և ուրեք ուրեք 
գրեթկր բան աււ բան կ՚օրինակե ի I*որենացւոյն՝ չի քիքիր զնա, Հինչ 
երկայն կը խօսի զէ^ուզանգայ և զԱդաթանդեղոսե (Փարպ, ք» 1*#|ւ 
ՉԼիարդ և իցե% Լայկա զանց կոչոլաե պատ մութիւնն այնպիսի ե 
ընդհանուր պատ մ ութեան մեջ* որպիսի ե վեպն Լռոմուլոսի և առա– 
ջին յաջորդաց նոըա ի պատմութեան Լռոմայեցլոց, կամ որպիսի 
են հոմերական դեպք զպատերազմէն Տրոյայ և զհին դիւցազանց Հել¬ 
լեն ացւոց։ Այսպիսի վեպեր հայրենասիրական եռանդով ստեղեուաե 
ենք և կտրեն լինել մասն ազգային ուսման, թեպեա միշտ իբրև վեպ 
1ւ ոչ իբրև պատմութիւն* ք*այց որևիցե հին բերանացի կամ գրա– 
ւոր աւանդութիւն ըսա սկզբանց գիտսւթեան դատելով պատմու– 
թիլնն ի վեպե որոշել գորե ե ոչ միայն ամկն անաչառ, պատմա¬ 
գրի է այլ և ամեն լուսաւորեալ ընթերցողի* ՝հը տեսնենք Ժամա¬ 
նակ ժամանակ քննական յօդուաեներ եւրոպական թերթերու մէջ, 
երբեմն նաև տետրակներ մեր պատմ ոլթեան այլևայլ ազբերաց 
վրայ, մինչ մեք այն ադբիւրներուն կը նայինք դեռ. հին բարի ժա¬ 
մանակին միամտութեամբ։ Նղան արդարև և առ մեզ ոմանք, 
մանալանգ մեր րուսիացի համազդիներեն» որ հրատարակեցին մեր 
պատմութեան վերաբերեալ յօդուաեներ՝ արժանի ուշադրութեան 
եւրոպացի հմուտ արևելադիտաց։ Ւայց թոզ որ այս դրուաեք 
ւէեՆալ մասամբ մասնաԼոր գիտնական դիտողութիւններ են՝ ընդ¬ 
հանրապես կը թուին ջանալ պաշտպանել մանաւանդ մեր պատմա¬ 
կան աղբիւրները, քան քննել և ի լոյս հանել զստոյդ պատմական 
յարդ նոցա* է1 դեպ և հարկ էր քննական ոգին պատմութեան 
առանձին մա սերեն աՆել ի վերայ բոլորին* Այ* եր մեր դիտումը* 
Ոչ փոքր համարձակութիւն եր սակայն դարերով գրեթե ազգովին 
վաւերացեալ պատմութիւնը մը արկանել ընդ քննութեամբ♦ ուստի 
սպասեմ ք լսել ի բազմաց• Ա նդեպ կամ գեթ կանուխ չքր այսու 
ոդւով դրուաՆ մը զազդային պատմութենե* և ոչ ապաքեն խո¬ 
հեմ ութի ւն եր դեթ Ժամանակ մի ևս թողուլ զազդն ի միամտու– 
թեան հին բարի ժամանակին* Ըսա մեզ ոչ անդեպ եր և ոչ կա¬ 
նուխ, քանզի մեր այս զորեն ուզղեալ ե ազդին լուսաւորեալ մա¬ 
սին, այն մասին, որ դիաե իննևտասներորդ գարուն քնադատա¬ 
կան ոգինք և կամեր 4.աՂոլ9 աեսանել այն ոգին մուեեալ էւ յազ– 
դային պատմութիւն մեր♦ ազդին այս մասին համար հին բարի 
Ժամանակն արդեն անցաե ե* 
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ԳԼՈՒԻ՛ Ջ* 

սաաւա ա ւ«որհՆստՒոօՆ 
1. Արշավ մ՝եծ Պարթեւաց։ 2. Վազարշավ, եղբայր Արշա– 

վպյ։ 3. Արշավ քաշ եւ Արշավ մ՝եծ։ 4. Պատերազմ՝ Վաղարշա– 
վսԱ յարեւմհւտս. Մորփիլղիվէս։ 5. Շինութիւնք Վաղարշավպյ ի 
Հպյս։ 6. Արքունիք Վաղարշավպյ. պաշտօնեայք սլա լատան։ 7. 
Կաբգք զյինուորութեան. նախարարութիւնք. Այլ շինութիւնք։ 8. 
Օրէնք յարքունիս եւ արտաքղյ: 9. Անդրանվութեան օրենքը. Հաշ– 
տեանք՝ ժառանգութիւն Արշավունեաց։ 10. Արշավ յա շորդ Վա¬ 
ղարշավպյ. ՛Կոթող նորա յեղեր Պոնտոսի։ 11. նոր աղբիւր Իո– 
րենացւղյն. Ափրիվանոս. Գի լանք Եղեսիոյ, Աինոսլպյ։ 12. Արտա– 
շէս, յաշորդ Արշավպյ. Մեծութիւն նորա. /օնաւ/հւթիւն ընդ բդեշ¬ 
խին Վրաց։ 13. Արշաւանք յարեւմուտս. Կրիւսոս։ 14. 8ղյն պատ¬ 
միչը՝ ղարշաւանաց Արտաշիսի. Պողիվրատէս, Եւազարոս, Կամ ագ¬ 
րոս, Փղեդոնիոս։ 

X. Ն Արենագին յԸ« գլուխ առաջին գպրութե անն կը պատմէ 
թե \Լրշակ մեն է որ Է \քիհրդտտ Ա* կամ Ա^ւշա^ Ջ. ւ Պարթէւագ 
թագա լորն, ապստամբելով Ս՝ ակեգոնացիներկն և. տիրելով բոլոր 
\Լսիոլ՝ զեւլբալր իւր Վաղարշակ թագալյւրեգոլգ Հալոց։ «Պարսից և 
Պարթևաց թագաս որն \Լրշակ մեե9 որ բուն Պարթև էր ազգաւք 
ապստամբելով ի Մակեդոնացսոց՝ թագաւորեց բոլոր արևելէց վրար 
և սպաննևլով զԱնտիոբոս թագասոր ի *ՆինուԷ՝ հնազանգևցոլց զա– 
ւէ են ալն տիեզերս ընդ իւրով ձեռամբ*։ 

\Լրչակ մևե արրայ Պարսից և Պարթևացա որ և ազդ աս իսկ Պարթև ք 
ապսաամբեալ , ասեն9 ի Մակեդոնացւոցնք և թագաւորեալ ի վեր այ ամենայն 
արևելէց և Ասորեսաանևաց) և սպանեալ զԱնտիդքոս թագասոր ի *Նինուէ$ 
հնադանդեցուցեալ զա մեն այն աէեզերս ընդ էԼԸով ^եո֊ամբս 

2. աԱլս \Լրշակ կը թագաւ֊որեցունէ զեղբալր իւր զՎ^աղարշակ 
ի վեր ալ Հալոցք պատշա՛ճ համարելով ալնպէս անշարժ կացոսցանել 
զթագաւորոլթիւն ի*~ր։ Փաղաբ թագաԼորութեան կու. տալ նմա 
պՄեբինք նաև մաոն մի լարևմտեան Աաորւոց և զՊ աղե ստին և 
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դԱսիա և զրո լոր ՞Միջևրրկրայս (Փոքր Ասիա) և զք^իտալիա Վ&՝ե֊ 
սաղիաԳ), Պոնտոս հովեն մինչև, անդր ուր Հովկաս կը քանդի ի 
Նովն Արև մաևան (թերևս արևելեան, այսինքն Կասպից հով) և 
զԱտրւդատական։ ՛Նաև ետ նմա իշխանոլթիւն որ չափ և կարող էր* 
ընգարձակել գիւր տերութիւն, քանզի, ասեր քաջաց սահմանն ե 
զէնք նոցա>։ 

Սա (Աք>շա^ մեե) թագաւսրեցուցանէ պեղբպ/ր խքքՎ^" քարշակ ի Օ՚րայ 
աշխարհիս Հայոց, պատեհ իմն համարեալ այսպէս անշարժ իւրպ թագաւյո֊ 
րութեանն լինել։ Ե*. քտղպք թագաւյորութեան տայ նմա գՄծրին, և սահմանս 
հաաանէ նմա ղմասն ինչ յարևմտեայ Ասորւոց և ղՀ աղե ստին և պ\Լսիա և 
զամենայն \էիջերկրեայս և ղթիաալիա, ի ծովէն Հոն աո սի մինչև ի տեղին 
ուր Հ\աւ֊կաս յարեմտեաՆն յանգի ծով, և գԱտրպաատկտն, և այլ որ չափ միպր 
քո և քաջութիւն հա տանեն ա գի սահմանք քաջաց, աս է, ղէնն իւրետնց• 
որրսն հաաանէ% այնքան ունի• 

8 ետ այսորիկ կը պատ մ է Ւորենացին, թե ինչպես Վ^աղարշակ յլզ– 
Մար 1՝քա« ասղրիք Հաւյր ուշիմ և վարժ քաղդեացի և յպն գբով», 

■ղրկեց հանդերձ նամակաւ առ. Արջակ հանել Հայոց պատ մութիււն 
մը Նինուձէի ՝ղձիւտնէն, այլովքե հանդերձ։ (Տես էջ 92* 97)* 

3. *Ծրկրորդ դպրութեան մկիզբը \Ըորենացին նոյն պտտմութիւ֊ 
նը կը կրկնէ այլազգ, սկսելով ի քաջէն Արշակայ, այն է քԱրշակայ 
աէւաքնոյ այսպէս♦ «Թէ«ւ# կսչուահ Անաիոքոսի մեաասաներորդ 
տարին (2է)0) ապստտմրեցան Պարթևք Մակեգոնացլոց հաո.այու– 
թենէն* ուստի և թագաւորեց Արշակ ի զաւակե Աբրահամու 
ի *ե տուրայ, որպես գի հաս տա տոլի բան Տեաոն աո. Աբրա համ՝ թե 
թագալորք ազգաց ի քեն ելցեն։ Այսպես վաթսուն ամալ յետոյ 
քան զմահն Աղեք սանդրի (263) թադալորեց Պարթևաց Արշակ 
քո»ջ ի քաղաքին ԹաՀչ» քուղանաց, և սաստիկ պատերազ- 
մալ ՛տիրելով յբոլոր արևելից՝ հալածեց զՄակեդոնացիս ի Ւաբելո– 
նե* և լսելով զզօրանալն Հո֊ոմայեցւոց ի վեր այ արևմտից *և հո֊ 
վուն (Միջերկրականի)* զաոնուլ նոցտ ոսկւոյ և արհաթոյ հան- 
քերն Ապանիացիներէնք և նուաճևլե զԳաղատտցիս (Գաղղիացիս) և 
զԱսիացիս ՀզԱելևկեանս)՝ ի ձեռն պաադամաւորաց խնդրեց ի նս֊ 
ցանե դտշամբ խոստանալ չօգնել Մակեդոնացւոց (Սելևկեանց) , 
և ինքն կը խոստանար աալ նոցտ ամի ամի հարիւր քանքար, ոչ իր 
րև հարկ, այլ իբրև ընհայ։ Այսպես տիրեց (1Լք>շա^ Ա*) տմս ե֊ 

\թեսաւն և մի♦ յետ նոր ա որդին Արտաշէս ամս քսան և վեց։ Աէտ յա֊ 
քորդեց որդին մեն, որ պատերազմեցաւ Գեմետրի և Գե֊ 
4ետըի որգսոյն Անտիգսնոսի հետ♦ քանզի (Գեմետր) եկաւ ի վերպյ 
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՚11քչ–(ք|ք փ Ւաբերն յԼակեղ ոնական Վօրաս, հ. պաաևրապւԱրքԹվ քքր 
1»ւ1յ» 9^էՒ Օք2**4 ■«ք»*– զնէ* փ Պթ/րթև* Հրրկաթի կապաէափ* 
Հայց Հպբապր նաքա ՕիքԷապին Ա^>^ա ֆմ*ձագով գէհկեեքն Աբշար 
կաք ձկաւ. «էի(ձ3 Ա««քԱՓ< Ի«4 Օք&՚հ Հրկ*աաաւձ ^լքՈէ֊Ք Գ**՜ 
1աւ Հևաս* 4 Օձամիոբաս ստատիկ ձմերտն պատահերքվ պատերազ¬ 
մի քւէաէյա. նեղ տեղեր ,4 կարետւ Հանդերձ զօրօբ&ւ։ ԱյսպԷս 
էԼրղակ տիթեց երրորդ Հագին աշխարհիս է Լալն է +պ*ր \ձ"խպ)* 4* 
ժամանակին րպնմֆկ թադասպժ§ոք§ ք^ք^քք քլք ^ 
ևրկրինք 4»ահմտԽ ապիով նմա դհխևէփ» 4 պարևմուտա*։ 

է1 մետասաներորդ ամին Անտի ղըռս է թեւոսն կոչեցելոյ ապստամբեն 
Հարթևբ ի ծաոայութենէ Մակեդոնացւոցն» ուստի և թադաւորեպց Արշակ 
բտջ, որ փ ի զաւակէ Արրահամու, ի ք ետ ուր ական ծննդույք աո. ի Հաստա¬ 
տել բանին Տեսան սա. Արրահամ, թէ թադաւսրբ տզզաց ի բէն ելցենա քկ*– 
պէս աո$սց»պբ% յետ Վաթսուն ամի մահ սւանն Աղիր սան դրի* թագաւսրէ 
ի վերադ Պպլքթևաց Աքչակ ^ ի բազարին, պր կոչի քՀահղ 1Աա– 
ւատին, յերկրին Փուշանաց։ Ե*– տայ պատերազմ սաստիկ յոյժյ թա¬ 
փելով յի նբն զամենայն պրԱելեայս* Հալած է և ի Ւաբելովնէ ւլՄա– 
կեդոնացւոց իշխանութիւննո Լււ( զզօրանալն Հռովմայեցւոց ի վերայ ա– 
ր և մտից ՛և ծովու, և թէ ի Սպանիացւոցն թափեցին պբովսն, ուստի ոս¬ 
կին և արծաթն ՚հաատնխ և զԳազաաացիո հար ետլ ընդ հարկիւ կացոյց 
էկ~ց"*ծէ*՚Ն և պթագա»աբափքխձն Ասիաւքէ^քր Հբ եյաակա աայպշևտլ 
խնգրէր քքյց^աւօքււ^ւ^ւ ղի մի օդնեսցին Մակհղոնյթցւացն, ոչ տալով 
հարկս% այլ պատարագս միայն ամի ամի հարիւր բանբարոյէ ԷԼյսպԷս 
տիրետլ (Արշակայ) տմս երեսուն և մի, և յետ նորա Արտաշէս որդի նո– 
րա տմս բոան և վեցէ Տ(սա պայ աղատ է նորին որդի էԼ|*շա^ք որ կոչե– 
ցաւ մեծ« պաւժերազմի ընդ ^եմետր և որդւոյն Դե մետր եայ Անտիդո– 
նեպյ• բանդի ի վերայ նորա եկև ԼԴեմետր) ի քնարելսվն մակեդոնական 
քԱրու, և պատերսպմեալ* ի դևրութիւն ըմրոնեցաւ» զոր կալեալ Արշա– 
կպյ աարաւ ի %պրթևո կրկաթեղէն կապանից* Ա^| իմացեալ եղրօր եզրին 
\էիդիացւոյ Անտիքբայ զգնաչն \Հրշակպյ* գայ ունի պԱսորիսո Ե«կ Աքրշք»^ 
եր կոտ ասան բիւրեաւ անդր էն դարձեաչ, և Անտիդբոս ի սաստիկ ձմերայ– 
նոյ հերբեալ պատահի նմտ պատերազմաւ յանծուկ տեղիս, և կորնչի 
Հանդերձ զօրգբն* և Արշակ տիրէ երրորդ ■ մասին աշխարհիս • • • I I1 ժա¬ 
մանակին յայնմիկ ՚թադաւորեցուցանէ պեղրայր իւր Վ^աղարշսէկ մեր րյ 
աշխարհիս, •դհխյՎաի 4 զարևմոաոս տայով նմա սահմանս է 

4. է՚որենացւոլն երկրորդ դրոց Դ^Էն մինչև գլուխները Վա– 
դարշսվրպ Վրալ են։ ՝ԵթԷ *պարթ է հավատալ խոիենացւոյն՝ Վա– 
■ ղարշսէկ Հա լաստանի Հիւմիսալին արևմսէեսօն ազդերը մինչև Աևալ 
եսվք և. Փոբուձտ Ասիոյ թ*ս գա լոր ութի լեներն որ հաւատարիմ մնա¬ 
ցած էին Պելևկեանց, պատերազմաւ նուաՀելուՀ ընկՀեց իսպառ. 

\\\ելևՀես*նց Հզզրոէրթիւնր։ *ֆե*ո .պատերազմին Արշակպյ$ ա*է> ընդ 
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Մասկեգսնացիս և նսւաճելայ զՒաբելան և զաբևելս և զաքևմա&Խ 
Iճաարեսաանի՝ կը ժողվե ՎաղարՀակ զօր բազում յԱտրպաաակտնե 
և ի բուն Հայոց, անսւանի և ^ մարդիկ, գքՒագարատ 1ւ զօր» ընդ 
նմայն էին, զբնակեալս աո. եովակաւն Գեղամազ, ի Փանանացւաց, 
ի Նննգոց Նա բայի և Գոլշարայ, զԱիսակեանս, զԿագմեանս և 
ձաւորաց նոցա, որպես թե Հայաստանի կե"ը։ Վաղարշակ այս «ա– 
մ են այն՝ բազմսւթեամբ կու գայ ի մէջ*9 "՚շխ^րհի" (ԱրարաաԽէթն 
նահանգը), մերձ յակօւնս Մօրին մենի յափն Երասխայ, մօա յՕյր* 
մալիր, և երկայն ժամանակ կենալով անդ կը կրթե Ղ°քՔԸ։ ^/|Ւ 
պէս Վաղարշակ միաբանելով բոլոր Հայաստան1 կ*երթայ անտի 
\Աազտետց կողմերը։ Ղ^ազիկա |Լաք^|ւ Պոնտոս, Փռիլգիա, Տա* 
պադովկիա և այլ (գաւառբ Փոշուն Ասիոյ) չգիտելով զփսրձ 
պատերազմին Արշտկայ հաստատուն կը պահեին զգայինս միաբանս.* 
թեան ընդ Աելևկեանս։ ք\ւսաի Մորփիւ ղիկէս ոմն միաբանելով այն 
(Փոբուն Ասիոյ) կողմերը կը գրգո֊ի ի պատերազմ ընդ Վաղարշտ֊ 
կայ։ Նրկուլին կողմանբ կը պատահին միմեանց մօա ի բլուր մի բարա 
ձըր քարագագաթն, ի տեզւոջ որ այժմ (առ. \՝*որենացւով) կոշի 
հաղոնիա, և բալական հեռի ի միմեանց կը կենան երկոբին կողմանբ 
ա լուրս բա զում ծ* Հուսկ ուրեմն կը գրգռի պատերազմը մեր (Վքա* 
ղարյակայ) կսղմեն♦ ուստի Մ որփիւղիկէս կա մ ալ թե ակամայ Հ«ր. 
կատ կազմելով կու գայ յանգուգն յարձակմամբ։ Եւ զի եք սբտեայ, 
յաղթանգամ և ուժեղ, ամրացեալ պղնձի և երկաթի գրահիւբ և 
ընտիր վառելովբ յերկիր կը կորեաներ զոմանս ի քաջ և յընտիր քօ* 
բացն Վաղարշակայ, և կը ջանար զօրբր ճեղբելով հաս անել մինչև 
յար բայն Հայոց։ Արդարև յաջողեցալ մօա գալ և ձգել սոլինը, 
և գի եք կորոՀի և երկայնաձիգ, որպես հալ սրաթև ի թռիչս1 հե¬ 
ռու արձակեց զաշտկն, բայց Հայկայ և Ասորեստտնւոյն \3ենեբե– 
րիմայ զարմեն բաջ և անուանի մարդիկ ա՛ճապարեցին մ տանել խըտ~ 
րոց ի մէջ նորա և ^Լաղարշակայ, և հարեալ աշտեիւ սպանին զբաջն, 
և փախցնելով կոտորեցին զօրբը, այնպես որ վտակբ արեան իբրև 
զհեղեղո անձրևաց՝ կ* ոռս գան էին զերկիր։ Այնուհետև խաղաղ 1ր– 
ցաւ երկիրն ընդ ձեռամբ Վազարշակայ, և Գելևկեանբ չիշխեցին 
այլ ևս տալ պատերազմ»է 

Գետ պատերազմին Արչակայ ընդ Մակեդոնացիս և ուներ»յ զԳա* 
բերան և զար Լելս և զարևմուաս Ասորեստանի՝ միաբան է և Վա ղարչա կ 
զօր բազում յԱտրպաաականէ և ի Հայոց, արս անուանիս և բաջ»», և 
զկոչեցեալն Գադարատ և որ ընդ նովաւ ե զծովեզերեայսն մանա 
կունս որբ ի Գեզամայ, և ի ՝Գանանացւոց, և Շարայի ծնունդը և Գուշարայ, 
և աո. թեր Աիսակեանսն և պ^ադմեանսն և զնոցա մերձաւորսն, որպէո թէ 
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1*" ոն աշխարհիս* Հաս անէ ի ^Ո0 աշխարհիս վերա գոյն քլան դակուն ս 
\քպփն •Ործի յափն Եըասխայք մօա յԱրմաւիլ>Ն9 որ ասի բլուր 9 ասուրս 
շատս առնելով ան դ1 ղի ոչ գի ա էին ղկարգս ինչէ Եւ աստի միաբան և ալ 
դիպար կողմ աշխարհիս% հա սան է աո. սահմանզրն \*աղտեաց* Փան ղի ^Լա– 
գիկայ1 Պոնդոս9 Փռիւգիա9 էքաժաը և ա^, ոչ գիտելով զհամ պատե¬ 
րազմին էձրշակայ՝ աո. \քակեդոնացւոց պետութիւն ն զմիարանութիւն 
դաչանբն հաստատուն պահ էին է ՎասՆ որոյ ոլրումն Մորփիւղիկեայ միա– 
բանհոպ զաոացեալ կողմանսն պայս ո սիկ՝ դրգռի ի պատերազմ ընդ Վա– 
ղարշակպյէ Ւսղց պատահեն միմեանց աո. բարձրաւանդակի մխ*ջ բլրով 
ՔարագապաթնԷս, որ այժմ ասի Կողոնիա, և մօտեալր ի միմեանս 
ձիգ աոպարիոզր միջոց ացն՝ ամրանան երկոքին կոզմանքն բովանդակ ա– 
Հուրսա 

ՏԼկնի անցանելոյ բաղում աւուրց ամրանալոյ կոզմանցն երկոցունց՝ 
գրգալիլ պատերազմ ի մերմէ կողմանէս դիմեալ» վասնորոյ յարդարէ կա¬ 
մա ւ կամ ակամայ և Մորփիւդիկեան պիւրոյ կոզման ճակատն, հասանէ 
յանգուգն յտրձակմամբ* Փանզի այր սրտեայ էր, և անգամովդ երկար 
և ընդ իրեաբս պատչաճք ղոյգ մարմնոյն և ոյժ սաստիկ ունելոփ ամ– 
րացեալ պղնձով 1ւ երկաթովւ և. տյլովր ընտիր վառելովդ ոչ սաստիկ 
ինչ թուով ՚ տապաստ յերկիր արկան էր արս ընտիրս և րաֆս ի ման կան ցն 
Վա ղարշակայ | ե ջան այր անցանել հասանել յարբայն Հայոց ի մէջ խմբի 
մեծի և պինու ամրացելոց* Եւ մօտ անցեալ աջողեցաւ ձգել պսուինն* 
բանգի էր կորաքի ե երկայնաձիգ% հեո-ի դաշտ էսն արձակեաի որպէս 
ի թռիչս սրաթեւ հաւուց* »չ ինչ կարի յա մեցին ընգ մէջ անցանել 
արց բաՀր և անուտնից ի ղրսրմից Հայկայ և \Լսորեսաանւոյն էձենեքե– 
րիմայ• և աչտէիւ հարեալ սատակեն գըաջն, և զղօրսն առաջի արկեալ՝ 
ի փախուստ ղարձուցտնէինք բազում վտակս արեան հեզեալք զերկիրն 
ոռոգանէին իբրեւ հեգեգբ անձրեւաց* Եւ յայնմ հետէ գադարեալ խա¬ 
ղա ղէր երկիրնք նուաճեոդ ընդ ձեռամբ Վ^ազարչակայ ք և Մակեդոնացւոցն 
գադարեալ գոռնտ 

5. ւՎազարշակ) աոէ արևնա ցին (Գիրք ^ ք|. &•)» քեաո կար¬ 
գելս յ Կապադովկիոր Պոնտոաի և Նգերացւսց կողքերը գարձալ 
ի Տայս աո. ստորոտով Պար խարար երկիր անէոաոլա լին, գէ՝ճյ մա- 
ռախլուտ էլ լոռաւէա ք ոպւ լեռնայինն ու. ջերմ ահոտը բա րեխառ¬ 
նելով պատրաստեց ամարանոց փսոն ի*֊ր* 1ւ երկու, անտառախիտ 
ռափարակ տեղեր հանդերձ լերամբբ (պատելով որմով)՝ ելից էր էր¬ 
ով ք ի զրօսանս որսոց9 իսկ Եօզալ ջերմ գալյսռը սահմանեց ի պէտս 
ալգեաց և. - բուրաստանացէ \Լպա բարբարոս ազգաց, բնակելոց 
ի հիւսիսսլ առ %ովկասալք պատուիրելով հրաժարել լա ւ ապակու֊ 
թեն է |լ ի մարդադաւութենէ և հնա զանգել արբունի հրամանաց 
1ւ հարկտց՝ արձակեց իմաստուն վերակացուօբ> և ինքն արձա– 
կելով արևմտեան զորքը եկ ալ ի խոտալէա տեղիս մօտ ի Նիրակք 
և անտիք երբ օդն ակս ալ ցրտանալ իջաւ դեպ ի հարաւք ի տեղին 
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Ուր հրասխ կը խաոնի* ի Մեծրամօրք 1ւ թողլով զոբս և յ* աղա բային 
պաշտօնեալս յիւըմէ՝ էրկն ի Մեբհն հանգել»ձ աւագանւովն*» 

\ԼյսպԷս կատարեալ կարգէ ղկողմանս Մաժպբայ ե ղՊոնտացիս և 
զԵգերացիսյ դարան այ աո. ստորոտովն %սրխարայ ընդ մէջ Տայոց ի գի– 
ջին ճ մաո-ախջոէ-տ տեղիս մայրացն ե ի լոո.աւէտս♦ գեղեցիկ իմն կար¬ 
գելով զերկիրն, հաւասարելով պչեոնայինն և ղիեր մահոտն ի բարեխառն 
և ի ղուդա գեղեցիկ վայելչութիւն, է*֊րոյ թագաւորութեանն ամառն այ քե 
ժամանակին հովանոցս պատրաստելով, յորժամ զհիւսիեով երթիցէէ ^ա/^1 
զերկուս տափարակսն անտաո.ախիտս հանդերձ լերամբբն կաղմելով սր– 
սոց տեղիս• և գջերմութիւնն Աողայ ի մարմանդս այգեաց ե բուրաստա– 
նաց։ « • ♦ Ել կոչեցեալ ղվայրենի եկամուտ ազգն որ ի դաշտին հիւսի– 
սՈյ և որ գսաորոտով մեծի լերինն աւձլասոյ> • • • պատուէր տալով ղա– 
է֊աղակութի ւն և ղմարդադաւութիւն ի րո»ց բեցել յֆնրեանց, և հրա¬ 
ման աց և հարկաց արբունի հպատակ քէնել • • • և արձակէ ղնոաա 
հանդերձ արամրբ իմաստնովբ և վերակացուդ յիւրմէ» Եւ ԷԱբն արձա֊ 
կեալ զարևմտեայ բաղմութիւնն1 ի ջան է ի տեղիս խոտաւէա մերձ ի սահ¬ 
մանն էյ ար այ ի* « « • Նսկ ի ցրտանալ հիւսիսոլ ի դառնահոտ փշերդՆ 
խաղայ իջանէ ի դաշտն • • • ուր գետն մեծ • • • խաոնի ի մեծ• 
Եէ. անդ կարգեալ ղղօրս աշխարհիս և թողեալ յինցենէ վերակացուս* 
իւր առեալ զա մեն այն գլխաւորսն չուէ ի Մծրին։ 

6. Ըււա նորենացւոյն՝ Վյոզարշակ յեա դաոնա չոլ ի XV երին՝ 
նախ իւր տան և անձին օրէնբ կը գնէ$ սկսելով ի գլխոյն իւրմէ և 
ի թագէն։ Լրէից գադթականութենէն Հաես էջ 170) ք^ագարաա 
զոմն կը կարգէ թագադիր ասպետ> իբր փոխարէն միամիտ Նարւտլ– 
ոլթեան նորա և բաջութեան« 1ւ գտոհմ նորս» կան սլան է յանուն 
նորտ քա գրատ ունի * Ե գաղթականութենէ Փանանացւոց (աես էջ 
166) կարգէ գգեցուցանոպս իւր» Լ զտոհմն անուանէ Գնթունիս– 
ի զալակէն Ւ՚ւուայ Լայկազնոյ* Լտես էջ 147) զինետլ թիկնապահներ $ 
Մաղխազ զոմն կարգելով գլուխ նոցաք բայց կը պահէ նախաբա– 
րութևան հին անունը ն՚ռո. խոսունի։ ^ա» ոմն ի զաւակէ Գաոնը– 
կայք թոոանէ Գեդամայ (տեե էջ 101) կարւրէ վերակացու որսոց* 
բայց ցեղ նորա յետպ յանուն որդւոյ նորա Վաբժայ կը կոչաւի Վ»* 
րաժնունի# Գաբազ ոմն կարգի ի վերալ կույսից (երամակաց^ք և 
IXբեղ ոմն* ապասարար և գահաւսր (աենեկապեաո) ք և ի սսցանէ ելին 
նախարարոլթիւնբն Մբեղէն 1ւ Գաբեղէն* Օձերնրունիս գիտէ I"որե֊ 
նացին՝ ոչ արնրունիս, այլ արծիւ /ԱնիԱք վասն գի արնուիս Լգրօշ 
տրՆուէնղանԳ) կը կրէին տոաջի նորաք և զԳնունիս գիտէ զինի Ոէ- 
նխհ իբրև– պատրաստողս ըմպելեաց թագա լորին– 4ւ Որովհետև հա¬ 
մեղ համեղ գինինեբէ ըմպելին պատրաստողը կը կոչոսէր Գին* այ* 
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անաւյան հինի բտււին հետ պատահական մերձաւօրոսթենկն զուտբ* 
՛ճանաչով Վ^աղարշակ՝ կարգեց և գնա ի թէէլ մևՆ նախարարով– 
թեանց* Ա|<ւ երկու, տունք, ԱրՆրոլնիք և Գինուն իք, էրին յոք^լոյ 
^ենեքերիմ այ ։ 

ի*որենարին Սպանգունեաց, Հաւենունեաց եւ Ղիւնականաց ա– 
նուններկն կը հետևցունկ, թկ առաջինքն կար դե ալ կին ի վեր այ 
զենարան ար, երկրորդ.քն՝ բազկակիր և բազկակալ, մանավանդ գի 
սորա կը բնակկին յան տառս, իսկ երրորգքն՝ ամարանոցաց պահակ 
և ձիւնակիր։ 

Վ^ազարշակ կը կարգկ հին թագավորական գարմկն (Հայոց) չււրօ 
գունդ պահապան գրան արքունի, և. կը հրամայկ նոյե հին թագա¬ 
վորական գարմկն ներքինիներ խզեր նւ նահապետ կարգկ նոցա ըզ՝ 
Հայր ոմն, իշխան մ ասին $ որ յԱտրպատականկ մինչև Ղէախճաւան։ 

*Նախ և աոյսքէն օրինագրկ թագա սորն պինքն ու ղսասւն իսր , ոկիպրն 
առնելով ի գլխոյն իսրմէ և ի թագկ* Եւ ղկսչեցեալն Ւաւլարատ, որ ի Հքէա 
ի րն, շնորհակալոսթիսն նմա^վասն յա ռաջա գոյն անձնատոսր ձեռընտոսութեան 
աո. թագասորն և միամտոսթեանն և քաջոսթեանն% տայ նմա իշխել 
թագ ի գլոսխ դնել թագա սորին, և կոչել թագադիր և ասպետ , և աւսանց 
ոոկսոյ և առանց ականց զկրտսեր մարգարիտն երեքտակէն վարսակալ աեեք 
յորժամ յա լքունիս և ի տան թագասորին շրջիցի* 

Եւ պգեցոսցտնոգս իսր ի գասակաց անանացսոց, անուն կոչէ ազգին 
Գնթոսնէւ Ել թիկնապահս ի*֊ր, ղինոս հանդերձ, ի գաւակացն է*ոռտյ 
Հայկաղնոյ% արո ընտիրս և քաջս, նիգակասորս և սուսերասորս և գլոսխ 
նահապետ նոցա պՄարլխաղ ոմն* բայց անուն ազգին զնախն ականն պահկէ 
իսկ զՆատ ի զաւակկ Գառնկայ որ ի Գեղամայ, ի վեր այ որսոց արք ունա¬ 
կանար կարգէ« Ո|ւոյ որդի եզեալ Վ%արժ% յանուն Iարա անուանի ազգն, 
բայց այո զկնի, յասոսրս \Լրաաշիսի։ Եւ զԳաբազ ոմն ի վեր այ կուտիր, և 
գՀերել սպաս արար և գահասոր* և չկնս պարգևէ նոցա, յորոց և անուն կո¬ 
չեն սապէս և նախարարութիւնքն՝ \ԼբեՀլէն և Գաբեղկնէ 

Ել պ\Լրծրունիսդ գիտեմ% "1 արծրունիս, այլ արծիս ոսնիս, որք ար– 
եուիս առաջի նորա կրկին % , • • Գիտեմ զԳնունիսդ՝ գինի ոսնիս, որ առա¬ 
ջի թագասորին պատրաստէր պըմպելիսն, որ սքանչելի իմն դիպեալ եզև ըստ 
գործոյն և անունն, քանզի (որ) պատրաստէր զըմպելիս արքայի յընաիր և 
համեղ գինեաց% ոսնէր և կոչումն անոսանն Գին* ընդ որ զոսարճացեալ, 
ասեն| Վաւշաքշակ* կարգէ ի թիս նախարարութեան ազգաց մեծապէս» Եւ 
են այս երկու տոսկքս ի զասակէ Աենեքերիմայ, \Լրծրունիս և Գնոսնիս$ 

\Լսեմ և գՍ պանդոսնիսդ ի վերայ զենարանաց, և զՀաւենոսնիսդ% 
րագէակիրս Ա բազկակալս, յաղագս ի մայրիս րնակելոյ* Եւ եթկ առ ցոփ>9 
ոչ ոսնիցիս% զՋիւն ականդ ամարանոց ար պահակս և ձիսնակիրսէ Եւ գոսնգՈ 
պահապանս դրան արքունի պատրաստկ ղչորսս, ղմի մի իսրաքանչիւր 
վառելովք, ի նոյն հին զարմից թագաւորարն որ ի Հայկայէ « • . Ղւա և 

28 
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Կամա, է է Նոյն ազգէ խզել9 և նավապետ նսցա զՀայր իշխանն 
մասին յԱտրպաաականԷ մինչև ցձուաչ և "հախճաւյսն* 

7. Վաղարշակք ասէ է*որենացին9 պետ կարգելոյ զտօւն թա¬ 
գալս ր էն V՝ կու աո ալ ն ահա պետի ազգին Մուրացան լինել ւերկրորգ 
թագաւորութեան*9 թողլո վ նմա Մ արաց կարգէ նաև. 
սահմանապահ իշխաններ, արևելեան սահմանին ^այ՛ երկու ցեղից է 
Սիսակեանց և ^Հագմեանց նահապետները* հիւսիսային արևելեան 
սահմանին վրալ 11ււան անուն զոմն հան՛ճարեղ և մտացի 9 առ. մեՆ 
գետովն որ կոչի *\ուրւ Այս ՕԼււաէր էր ի Նննգոց 0իսակալ9 որ Ժա¬ 
ռանգեց (առ. Հայկազամբ ք^ Աղուանից գաշտը և ալն գաշաին լեռ¬ 
նակողմ ըք յԵրասխալ մինչև ցամուրն Լնարակերտ։ Ե զաւակէ սորա 
^Աոաէւա^ ասեն սերետլ ք\ւտէացւոց և Գաըդմանացւոց և ՝ԾոդԷ– 
ացւոց ազգը և 1*արգարացւոց իշխանութիւնը* 

Գոլշաբայ 9 որ էր լորդւոց Ն արայի՛ ժառանգեց (ի Վա– 
ղարշակայ) Մթին կոչուաՆ լեռը որ է հանգարք, զկէս մասն $■*»- 
ւախացք զ^ողբ9 զԾոբ և զ*&որ մինչև. ցամուրն Հնարակերտ։ Վա– 
զարշակ այս %ուշարալ Լայկազնոյն սերունգէն կարգեց նաև 11շւրյա| 
տէրութիւնը և զսեպհականութիւնն (տէրութիւն) Տաշրալ* Եօ(| 
կասու գօտւոյն գէմք իբրև կողմնակալ հիւսիսսլ կարգեց ալս Գու– 
շարայ մեՆ և հզօր ազգըք և բդեշխ Գուգարացւոց անուանեց զնա– 
հապետ նոցա9 որ էր ի զաւակէ Դարեհի նախարարին Միհրգատայ9 
զոր Այղերս անդր ի կացուցեալ էր 9իշխան ի վեր ալ գերութեան9 զոր 
նաբուգոդոնոսոր բերաՆ էր Նբերիոյ ազդել։էն9 ինչպէս կը պատ– 
մ է Աբիւդենոս* ՄեՆազօրն Նաբոլգոդոնոսոր բռնագոլն էր քան 
զՀերակղէս* Լի բէա ցիներ էն (Մփրիկէ) Ղ°քՔ Փողվելով գնաց Նբե– 
րացւոց (\)պանիոլք երկիրը9 և տիրելով նոցա% ղմասն մի ի նսցանէ 
բերաւ բնակեցուց լաջակողմն Պոնտոսի։ 

Վ^աղարշակ չհաստատեց նաև (\րդունի կոչուաՆ նահապետու– 
թիւնն ի մենի հովտին ք*ասենոյ9 ի զաւակաց Լալկալ։ Եյլ զոմն Տորք 
անուն ի զաւակէ թոռին Հայկակար ի Պասքա մալ, այր տգեղ9 լաղ– 
թանդամ և դժնեալ9 որ վասն ժահադիմութեանն կը կոչոլէր ան– 
գեղեալ հաստատեց կուսակալ արևմտից9 և ցեղին անունը կոչեց 
ԼԼնգեղ տուն։ Տետ սորա հաստատեց Վ^աղարշակ Մոփաց նահապե– 
տութիւնն ի Ջորրորգ Հայս♦ զնախարարութիւնն \Լպահունեաց9 
զՄանալազեանն և զք՝պնունեանն նոլնպէս ի զաւակաց Հալկալ9 երկ- 
րին բնակի չներէն երևելի մարդիկ նա հա պետ կարգելով և զգա– 
ւառսն կոչեց յանուն ցեղիցն։ 

Ել \էլաք անուն զոմն այր գժնեալ9 որ չէ յա յա թէ ի Հալկալ 
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էր եթէ ի հնագոլն բնակչաց քան զեա, ըսա հին պբհսցաց (խոր* 
ք. Ը*)> կարդ^3 սակաւ աբամբք պահել լեո֊ը և որսալ քօշս։ \էոքտ 
անուանեցան 0ղկունիք։ Ե նոլն պաշտօն կարգեց նաև. զտնպարտե» 
լին Ս՝իանգակ9 լորմէ են ^անգակունիք* 

Ե<#4 1ոքԳ*–ո9 ՝Հահագնի գտաւ զոմանսյ որ ինքնակամ է անձն 
աո-ին լինել պաշտօնեալ մեհենից։ ՏԼսոսա պատոսեց Վաղարշակ մե– 
Նապէոք լանձնելով նոցա զքրմութիւնն, և. Վ^ահունի անոսամբ 
կարգեց զեոսա ի թիս աո. աջին նախաարոլթեանց։ *Նոլնպէս ք1Լ 
ո-ասենեանսն (Ւււր» Տ** 1*^.) և զքԼարեհաւանեանս, աո.աջին թագա- 
սորաց զարմէն (խոր* Ա* ԼԱ*)> կարգեց համանուն քազաքաց վրալ։ 

Եք. զՆարաշան ոմն ի տան է Գանասարալ կարգեց բդեշխ մեե և 
կուսակալ լարևմտից հարասող ի վեր ալ սահմանացն \Լսորեստանի 
(Ասորսոց)ք լափն Տիգրիս գևտոլ, պարգևելով նմա ղԱրձն և որ 
զնովաս գասաուսք և Տասրոս լեռ.ը, ոսր է Գիմ) և զբոլոր խոր \Լսորիսէ 

Նսկ ի Մոկաց գաւաո-Էն գտնելով մոկացի մը> որ ոսնէր ընդ ի Ա՛¬ 

րև շատ սրիկաներ հաստատեց նախարարոսթիսն* նոլնպէո Կոր– 
դոսացյ \Լնձևացեաց և \ԼկԷացսոց նախարարոսթիւններն է նոլն 
գա սառներ էն մարդիկ ն ահա պետ կարգելով նոցա։ 1*0^ ղէհշտոս– 
նեաց և զէողթնեցսոց պատմի9 թէ եկած էին գաղթական ի 0իսակա– 
նէնք բալց չեմ գիտեր թէ գաղթ ական ք ոսնէին ալս անունները> 
թէ գասաոյաց հին անոսամբ կոչեցան ալսպէս։ 

8եա կարգելոյ զտուն թադաւորին% երկրորդ թագաւորութեանն լինէր 
ի զաւակէ \Լժդահակայ) Սարաց եզելոյ թագաւորի) որ այժմ \քուրացանդ 
կոչեն է Փան զի ոչ ասեն նահասլետի ազդին% Ս* ուրացան աէրյ այլ 1Հարա– 
ցւոցն աէր% Եւ թո ղու ի վեր այ նորա զա մեն այն չէնս որ ի դեր ութ են էն 
\մարաց։ Եւ յարևելից կողմանէ զեղերբ հայկական խօսից կողմնակալս9 զեր– 
կու ցեղից նահապետութեանցնճ Գիսակեան և Կադմեայնո 

Գետ սորա մեե և անուանի և բազմաբիւր զարևելից հիւսիոյ կող– 
մանն կարդէ կոզմնակալութիւնճ զայր անուանի և յա մեն այն զոր ծ մտա– 
ւորութեան և հանճարոյ աո. աջին) գԱո.աէր9 աո. մեծ դե տաքն, որ հատա– 
նէ զդաշտն մեծ9 որ անուանի Կուր։ Գայց զայս դիտեա9 զի զցեղս զայս 
մեծ և անուանի1 մոո.ա զումն եզև մեզ յաո.աջին մատենին յիշաաակեէ) 
զգունդս Սիսական9 որ ժաո.անդեաց զդաշտն \Լղուանից և ղլեո-նա կողմն 
նորին դաշտի9 ի գետոյն Երասխայ մինչև ցամուրն) որ ասի Հնարակերտ9 
և աշխարհն յանուն քազցրութեան բարուց նորա կոչեցաւ Ազու-աէ^ք ք զի 
ազու ձայնէին զնա։ Ել ի սորա ծննդոց այս Աւսսն անուանի և քաք^ 
կարդեցաւ ի պարթևէն Վ^ազարշակայ կողմնակալ բիւրաւոր։ I1 սորա ղա– 
ւակէ ասեն սերեալ ղազդ Գւտէացւոց և Գարդմանացւոց և \քովդէացւոց 
և Գարդարացւոց իշխանութիւննա 

Գուշարայ9 որ յորդւոցն էյ ար այ ի% ժաոանգեաց զլեառն Սթինք 
որ է Կան զարբ) և կէս մասինն ՀՀաւախաց) զԿոզբ^ զ(քոլւ9 զֆոր մինչև ցա- 
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մոպ4% Հնարակերտ* ք^պյց զտէրսւթիւնն Մշոցայ և պոեպհականութիւձն 
Տաշրայ1 կարգէ Վազարչակ ի զաւակացն Գուշարայ Հայ կապն էէյ։ րնդդէմ 
լերինն Եաւկասայ կողմնակալ հիւսիսոյ կարգէ զմեծ և զհզ*ր ազգն (^ուքա– 
ր աց)* և նահապեաութեանն անուն կարդայ րղելքս Գուդարացւոց, որ էր 
լե ալ ի զաւակէ Միհրդատայ *Նարեհի նախարարի, զոր անհալ \\*ղեյ> սանդր էյ 
թոզհալ էշխան ի վեր այ գհրութեան ի Վերիացւոց ազգացն, զորս էած 
*ՆարՈւգոդոնսսոր, որպէս Աբիւդենոս պատմէ այսպէս ասելով• Մեծազորն 
նարուգսդոնոսոր բոնագոյն էր Հան զՆրակլէս. ի Լիբիացւսց զորաժողով 
լեալ հաս անէ ր ի Վերիացւոց աշխարհն, և վանեալ խորտակեալ րնդ ձեուամբ 
նուտճէր» և զմասն մի ի նոցանէ յաջակողմն %ոնաոս ծովու յարևմուտս 
տարեալ բնակեցոԼցանէր* 

իսկ ի հովտին մեծի ք^ասենոյ կարգէ նահապետութիւն զք\րդունին 
անուանեալ, որ ի զա ւա կացն Հայ կա յ% ՂաՏԸ խոժոռագեղ և բարձր և 
կսազա ար անձն և տափպրիթ , խորակն և դժն ահայեաց, ի զաւակէ Պա^րամայ, 
ի Հայկակայ թոռան է , 8 որբ անուն կոչեցեալ, որ փասն առաւել ժահադք»- 
մութեանն ձայնէին անգեզեայ, վիթխարի հաստկաւ և ուծովլ հաստտտէ 
կուսակալ արևմտից* և յերեսացն անպիտանութենէ կոչէ զանուն ազգին 
Աք*գ1րգ տուն* 

ք^այց ղՓ*Է գորա հաստատէ զմեծ նահապետութիւնն Հքոփաց ի Չոր¬ 
րորդն կոչեցեալ Հայսէ Մյլև ղնախարարութիւնն Մպահունեաց և զՄանաւա– 
զեանն և գիդնունեանն ի նոյն զաւակացն Հայկայ• ի րնակչաց գտեալ պեր– 
ճագոյն% տեարս կարգէ, յանուն չինից և գաւաոաց կոչելով* 

Այչ մոռացսդշ և զդժնեայ 1)|ս^1» անուանեալ այր, զոր ոչ կարեմ հա– 
ւաստեաւ ասել, ի Հայկայ եթէ յառաջագունից Հան գնա եղելոցլ յ աշխ ար հին, 
զոր հին զրոյցՀն պատմեն լինել, բայց էր այր Հաջ* Տէսա կարգէ սակաւ 
արամրՀ պահել զլեառնն, որսալ գրօչսն• որՀ անուանեցան Սզկունիրէ Այս– 
պէս և ի նոյն իրս և զՄիանդակն անդառնալի• և ի սմանէ Ծան դակուն իք։ 

ք^այց յորդւոցն Վահագնի գտեալ արս, որՀ ինքնակամ խնդրեցին զմե– 
հենիցն պաչաամունս* պատուէ մեծապէս, ի ձեռն տալով նոցա գքրմութիւնն* 
և կարգէ րնդ առաջին նտխարարութիւնսն* և անուն կոչէ Վահունիս* Սա– 
ոէ ս և զՄռաւենեանն և ՀԼարեհալանեանն գտեալ ի զարմից առաջին թա– 
գաւորացն% կարգէ ի նոյնանուանս աւանսէ 

Ել ղՇարաչան ի տանէ \1անասարայ հաստատէ բդեշխ մեծ և կուսակալ 
յարևմտից հարաւոյ, յեզեր սահմանացն Մսորեստանի, առ ափն Տիգրիս գե– 
տոյ« գաւառս պարգևելով գԱքւձքք; որ Լուրջ պնովաւ, և ղլեառն Տաւրոս, ուր 
և \)իմ, և զԿղեսուրն ամենայն* իսկ զՄոկացին ի նոյն գաւառէ գտեալ այր, 
որ ունէր րնդ իւրեաւ սրիկայս բազումՀ նախարարութիւնս հաստատէ* 
Ղյոյնպէս և զԱսրդուացիս, զԱնձևացիս, զԱկէացիս ի նոյն գաւառաց* իսկ 
զքիշտունիս և զԳոզթնեցիս գաի պատմեալ ի Սիսականէն արդարև հատուած* 
ոչ գիտեմ թէ յանուն արանցն զգաւառն աՆուանեն, և թէ յանուն գաւա– 
ռացն զնախարարութիւնսն կոչեցեալ* 

Վաղարշակ, ըստ ^որենացւոյն, կը շինէ մ և հետն յՀԼրմաւիր, 
կանգնելով Հանգրիս արեգական նւ լուսնի ևւ իւրոց նախնեաց»է 
՚^ր հրամտլէ նորոգել նամիրամալ յլտղաՀը (տես էջ 15 — 23)ք 4. €յ*պլ 
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|ւաղսւմ աէողիս շինել շաղաք* բազմաբնակս, և շէնս դլխաւորո և 
մարդախիտ*** 

8, Ը*ա I*որենարւոլն՝ *Հաղարշակ իմաստուն օրէնսդիր էր* Շար* 
շունիս իւր ւժամս որոշէ ելևմտից (ունկնդրսւթեան, ^16006)» 
խսրհրգոցէ խրախճանութեանր կերակրող) և ղբօսանար։ Եւ |քշէ* 
ղուրան ողս երկուս ի ձեոն գրոլ*, մին՝ րտրւոլ, և միւսը վրէժ– 
խնդրութեան* ւրարւոլ լի շե ղուրան ողին հրաման տալ ի րարկու– 
թեան ար քալի և լանիրաւ հրամանս՝ լիզերս* րանել ղիրաւն և զմար– 
դտ սիրելն** 

Վ^աղարշակ հաստատեր, ըստ խորենարւոլն զինուորական պա- 
աուսլ աստի՛ճաններ♦ €կարգս զինուորութևանր, աոաջինս և երկ¬ 
րորդս և երրորդս և որ ի կարգին*, նաև ձիրալարարս ի տան 
արքունիք իրաւարարս ի քաղաքս և լաւանս»ւ ւԼրաման տալ 
քաղաշարեար մարդկան ար գոլ լինել քան ղդեղջկար • ♦ ♦ և շա¬ 
ղա քարեար մի կարի առ. դեղջկօշն պերճանար ալլ եղրալրարար 
վարեր վասն րարեկարգութեան և աննախանձստ կենար ք որ է շի– 
նութեան և խաղաղութեան կենար պատճառ ք** 

9* Վ^ազարշակ արաղում ունէր ուստերս*, ասէ խորենարին, 
և € պատշաճ վարկաւ՝ ոչ ամեներուն առ. իլր կալ ի Մերին** ԵրԷր 
որդին զՄրշակ միալն պահեր աո. իլր *ի համար թադաւորոլթեան*, 
և զթոռն իւր ՄրտաշԷս, զոր շատ կը սիրեր* «քանզի էր արդարև 
տզալն կալտաո. և հզօր մարմնով*• մնարեալները ղրկեր Հաշտ են իր 
կողմերն ք առանձին մուտ և ռոճիկ սահմանելով նորա լարքունուստ։ 

«Եւ եղև ալս — կը լաւելու խորենարին—«լալն մ հետէ և առ– 
լապալ օր էն ք ի մէջ Մրշակունեար, միոլ որդլոլ րնակել ընդ ար¬ 
քա լի՝ փոխանորդ ւինել թագաւորութեաննք և ալլ ուստերար և 
դստերար գնալ ի կողմանս Լա շտ են իր*, որ ալն ազդին ( Արշակոլ– 
նեար^ ժառանդութիւն էին* 

« Շետ ալսպիսի արութեանր և րարեկարգութեանր, աոէ 
խորեն արին, մ եռան ի Վ«ւղարշակ ի Մերին ք թադաւորեալ ամս 
քսան 1ւ երկու* 9 ալսինքնք ըստ ժամանակագրութեան Ւ*որենա- 
րւոլն՝ 166—144* կամ 153–*–131 նախ քան դՓրիստոս։ 

10. Ը* տ խորենարւոլն՝ Վ^աղարշակալ լաէոր դելով որդին Ար* 
շակ% կը թագաւորէ ամս երեքտասան) ալս ինքն 144 -131 կամ 131 — 
118 նախ քան ք՝$ր<* Ցձձրշակալ ալսչափ միալն ասէ Հ*որ են արին, թէ 
եզաւ ան ախանձաւոր և հետևող հալրենի առաքինութեանրն*, և 
թէ արագում կարգս ուղղութեանր գորեեար** Արշակ, ըոտ խորե֊ 
Նարւոլնք մենամեե քաջութիւններ դորեաե էր Փոքուն Ասիոլ կող• 
մերը* ք*սնղի կը լաւելու խորենարին, թէ \Լրշակ պատերազմերալ 
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ընդ Պոնտացիս, և ի նշան քաջութեան ի*֊րո( կոթող կանգնելով 
թզեր Օէալ Նովուն՝ իւր րոլորատէգ (միակտուր) թունաւոր նի¬ 
զակն ալնպէս ուժով նետեց ի հետևակուց, որ նիզակը մնաց ի 
կոթողին։ քՀալս արձան (քար), ասէ ^որենացին, պատոլեցին Պ»ն– 
տացիք երկար ժամանակ իրրեւ աստուահալին գորՆ, րա1$ *ի գՈա 
րւալե Ար տաշի սի (որդւոլ Արշակալ) միլս անգամ ընդ Պոնտացիս՝ 
ընկեցեալ ասեն զարձանն ի Նով»։ 

Ալս Արշակալ ժամանակ, ըստ )Ըորենացւոլն, ք^ուլկար գաղթա¬ 
կաններ Սովկասու կողմերէն գալով ի Հալս՝ րնակեցան Տալոց Սող 
գաւարւը, <1 լար դալանդ 1ւ ի հացալէտ տեղիս»։ 

Ըստ ի՚որենացւոլն՝ հոս կը վերջանար Մար Գրասալ պատմութիւնը։ 
Արչակ որդի Աաղարշակայ թադաւորէ ի վերայ Հայոց ամո ևրկո 

տա սան * Ղյախանձաւոր և հետևող հայրենի առպքին ութ և անցն թաք 
բազում կարգս ուղղութեանց դործեաց« պատերազմելով ընդ Պոնտացիս, 
և նշանակ եթող յեզեր ծովուն մեծի պնիղակն իւր ղբոլորա»էգք որ էր֊ 
արեամբ զևռնոց մխևալ, ձգեալ ի հետևակուց% խորադոյնս նստոյց յեր֊ 
կանպքար արձանին, զոր կանդնեաց ի ծովեզերն։ ֆայս արձան բաղում 
ժամանակս պատուեցին Պոետացիր որպէս «շարւ. ի յաստուածոց գործ* 
\*սկ ի գոռ.ալն Արտաշիսի միւսանդամ ընդ Պոնտացիս% ընկեցեալ ասեն 
զարձանն ի ծով։ 

I1 սորա աւուրս աղմուկ մեծ ի դօտիս մեծի լերինն Սաւկասու 
յաչխարհին ֆուլղարացք և բաղուՀը ի նոցանէ հատուածեալք եկին յաչ֊ 
խարհս մեր, և րնակեցան նեըքոյ Սողայ, յարգաւանդ և ի հացաւէտ տե¬ 
ղիս բաղում ժամանակս* 

ԱստաքէՕքւ սպառին բաքդ» ծերունւոյն Մար \*բաս Սատին այէ 

11. 1°որենացին Արշակալ յաջորգել կոլ տալ ղորդի նորա զԱր– 
տաշէսյ որոլ պատմութիւնը որպէս թէ էլառնու ի հինգերորդ գրոցն 
Ափրիկանոսիք ր որ թարգմանեց կամ օրինակեց, <ւփոխադրեաց», ասէ 
Ի որենացին $ ինչ որ զթագաւորաց Հալոց կը պատմուէր Նդեսիոլ 
գիւանին գրուաՆներուն մ էջ, ի քարտ էսս գիւանին Նդեսիոլ»։ 
Ա|Ա գրուաՆք կամ քարտէսք, ըստ ^որենացւոլն, *ի Մեբնալ հոն 
փոխուաՆ էին»։ Մփրիկանոս, ըստ ^որենացւոլն, արւաՆ էր նաև 
ձՊոնտոսի Նինոպ քաղաքին մեհենական պատմութիլններէն »։ 

«Թո/յ չտարակուսի ոք, կը լալելոլ Ի որենացին♦ քանզի մեք 
իսկ ականատես եղանք ալն գիւանին։ Եւ վկաէ ե նաև Եւսերի Սե– 
սարացւոլ եկեղեցական պատմութիւնն, զոր թարգմանել տոլաւ ի 
հալ լեզու երանելին Մաշտոց։ Նթէ կամիս (ասէ Ւորենացին ցՍա– 
հակ Ւագրատունի)։ խնդրել տուր 0 իւնեաց Գեղարքունի գա լառը, 
պիտի գտնես առաջին հագներգոլթեան (դպրութեան) լերեքտա– 
սաներորդ թուին, թէ մեր առաջին թագաւորաց քո լոր գործերը 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 215 - 

մինշեւ ցԱքգար> եւ յետ Աբգարու մինքշել ցնրաանրյլ կան ի դի- 
սանին Նգեսիօլ * Եւ. կալւՆեմ տա կա սին կը գան ոսին պահոսաե ի 
նմին բաղաջի*։ 

\1կիպբն աբասցուջ պատմել ի հինգերորդ գրոցն Ափրիկանոսի ժա¬ 
մանակագրի « • « բանգի նա բովանդակ փոխադրեաց որ ինչ ի բարաէսս 
դիւանին Եդեսիայ, որ է ք\ւյսհայ, որ յաղադս թագաւորացն մերոց պատ- 
մէր• որ մատեանբն ի Մերն այ էին փոխեալ անդր9 և ի Սինոպայ ^ռէւ– 
դոսէ ի մեհենական պատմութեանցն։ Մի դր անհաւատասցի1 բանգի 
մեզէն իսկ ականատես եղպբ այն դիսանին* Ե«֊ վկայ քեզ ի մօտոյ և– 
րաշխաւորեսցէ Նկղեսիաստէ դիրք. Եւսեբի ^եսարացւոյ1 զոր ետ թարգ¬ 
մանել երանելի վարդապետն Մաշտոց ի հայ լեզու.։ \°նդիր արասցես 
ի Գևղսբունի ի դաւաալին Աիւնեաց9 և դտցես յառ.աջին հադներգոսթեանն 
յերեբտասաներորդ թուին« գի վկայէ յԵդեսիայ դիւանին լինել ամենայն 
դործոց առ. աջին թադաւորացն ւքերոց մինչև ցՄբդալ>յ և զկնի Արգա– 
րու մինչև ց\)րուանդւ Որ այժմ կարծեմ գտան ի պահեալ ի Iայն բագպբի։ 

12. Ալսպէս Ւ1որ են ազին> ըստ իսրՏԼմ վկալոսթեան՝ Մփրիկա– 
նոսի մֆքոցաս լԵգեսիոլ դի սան էն աոնլով կը պատմէ գԱրտաշիսէ 
օրինակ զալս❁ ձԱրտաշէս թադասորեց Հալոց փոխանակ Մրշակալ 
հօր իսրոլ, Պարսից թագասորին Մրշականալ ջսան և. չորրորդ տա¬ 
րին (131 — 106 կամ 1 18 — 93)» 1ւ լաո.աջագէմ լեալ կամեցաս լինել 
աոաջին էս ոչ երկրորդ լետ Պարթևացա և Հերշական հասանելով 
լանձն աո.աս տալ նմա նախագահոսթիսնը* վասն գի հպարտ և 
պատերազմս/սէր էր Մրտաշէս > շինեց իսր արյունիս էերկ– 
րին Պարսից, ետ հարկանել դրամ իսր պատկերով9 և գԱրշական 
արար ընդ իսրով իշխանութեամր թագասոր Պարսից» և զՏիգրան 
ղորդին ի*~ր՝ Հալոց ♦ • ♦ Մրտաշէս տոսաս զդոսստր իսր զՄրտա– 
շամա կին \^իհրդատ անուն ոսմեմնք որ բդեշխ էր Վ^րաց ♦ ♦ ♦ > և 
լան ձնե ց նմա հիսսիսալին լերանց (Կովկասոս) և Պոնտոս Նովոսն 
կողմնակալոսթիսնը։ 

13. Մլնոսհետև Մրտաշէս ժողվեց ղօրջ լարևելից և ի հիէ–~ 
սիսոլ ալն չափ՝ մինչև չգիտել զհամար նոցա9 բալց ի նշան բազմոս- 
թեանն քար գէղ^լ կու– տար ըստ մարդախոսի լանցս և լիջևանս ։ 
Մլսպիսի մեՆ բաղմոսթեամբ խաղալով Ար տաշէս լարևմոստս՝ 
արար ձերբակալ ղ^րիսսոս թագասոր Լիլդացսոց։ Եւ գտնելով 
լ\եօիա Մրտեմեար Հերակղի և Մպողոնի պղնձաձոլլ ոսկեզօՆ անդ¬ 
րիս (արձան)՝ ղրկեց ի Հալս յ կանգնել լՄրմասիր։ *Նոլնպէս Դիոսի, 
Մրտեմեալ, Ախ են ասալք Հեփեստոսի և Ափրոդիտեալ անդրիներն 
աոնլով ի Յոսնաց՝ բերել տոսաս ի Հալս։ 
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Մրտաշէս տիրելով ցամաքին, որ ի մ էջ երկուց Նովուց (Միջերկ¬ 
րականին և Օէրաւ Նովուն, այսինքն Փոքուն Մսիոլ)՝ զ(1վկիտ– 
նոս (Միջերկրականը) բազմութեամբ նաւաց, կամելով Նառալեցնել 
բոլոր արևմուտք* և ոչ ոք ընդգիմացաւ նմա, քանզի Հռոմալեցիք 
էին լալնժամ ի մենի յուղման։ (՝այյ չգիտեմ, ասէ խորենացին, ի՛նչ 
պատճառալ խռովութիւն մեն լարեաւ ի բանակին , ալնպէս որ 
զօրքն սկսան զիրտր կոտորել, և Մրտաշէս սպան ալ ի փախստեան 
իւր զօրքէն ի քսան և հինգերորդ ամի թագալ որութետն իւրոլ։ 

Մրտաշէս թագաւորէ Հայոց փոխանակ Ա|ւշակայ հօր ի*֊րոյ ի քոան 
և ի թորթորդ ամի Մրշականայ հարսից արքայի♦ և յառաջադէմ եզեալ1 
ոչ զևրկրորդականն ունի դահ, այլ զաւադութեան թեկն ածէ* որում 
հաւանեալ յանձն աունու Մրշական տալ նմա գնախադահութիւնն* Փան գի 
էր այր հպարտ և պատեր աղմասէր» որ և արքունիս իւր ի հարսից աշ¬ 
խարհին շինեաց, և դրամ առանձին զիԼր պատկերն հարկանէր* և զԱք– 
շական ընդ իԼրով ձեռամբ կացուցանէր թագաւոր հարսից, որպէս դՏիդ– 
րան որդի իԼԸ% Հայոց* • • • Ւայց զդուստր իւր զԱրտաշամայ տայ կին 
Միհրդատայ ումեմն Վքաց բդեշխի մեծի, • • » և հաւատայ սմա զկողմ– 
նակալութիւն հիւսիսային լերանցն և հոնտոս ծովուն։ 

8այնժամ հրաման տայ Մրտաշէս զօր յարուցանել յարևելից և ի հիւ– 
սիսոյ բազում յոյժ, մինչև ոչ գիտել նմա զհամարն, այլ յանցս և յի– 
ջևանս քար ըստ մարդաթուի կարկառ% նշան բազմութեանն թողուլ* 
1°աղայ յարևմուտս, և ձերբակալ արարեալ գ^րիւսոս ՝ թագաւոր Լ(ււ– 
դացւոց* 

Ե«– գտեալ յ\Լսիայ պզնձաձոյլ ոսկէզօծ պատկերս զՄրտեմիդեայ և 
զՀերակլեայ և զԱպողոնի* տայ բերել յաշխարհս մեր, զի կանդնեսցեն 
յՄրմաւիր* • • « ք^այց և յԵլյադայ առեալ պատկերս զ*հիոսի, ղԱրտե– 
միդայ, ղԱթենայ, զնփեստու, զԱփրոդիտեայ% տայ բերել ի Հայս* 

ք^այց Մրտաշիսի նուաճեալ զցամաքս միջոցաց ծովուցն երկոցուՀ՝ց% 
լնու զք\վկիանոս բազմութեամբ նաւաց, ծառայեց ուց անել կամելով զբ *»- 
լոր արևմուտս* վտանգի մեծ յոյզք խռովութեան եղեալ ի Հռովմէ1 ոչ 
ոք ընդդիմանայ նմա հզօրապէս։ Այ| ոչ դիտեմ ասել յորպիս ի ազդման է, 
ահագին իմն աղմուկ լեալ շփոթից% բազմութեան ղօրացն զմիմեանս 
կոտորեալ« իսկ Մրտաշէս փախուցեալ մեռան ի, որպէս ասեն% յիւրոց 
զօրաց, թադաւորեալ ամս քսան և հինդ* 

14, խորենացին հաստատելու համար Մրտաշիսի ձերբակալելն 
զԿրիւսոս՝ կը լիշէ Լոլե պատմագիրներ։ ՀՀալս, ասէ , կը լի շեն 
պատմագիրք Շունաց, ոչ մի ոք ալլ բազումք• ուստի տարակու¬ 
սելով եղաք ի խնդիր։ ՝$անզի լսաե էտ ք ի պա տմ ութ են է ոմանց, 
թէ Եիւրոս սպաննելով զ^Հրիւսոս՝ եբարձ Լիւդացլոց թագալսրու– 
թիւնը։ քՒալց որովհետև շատերը կը պատմեն հալաստեաւ, թէ 
Մրտաշէս բռնեց զհրիւսոս՝ ես կը հալա տամ ։ Պողիկրատէս ասէ• 
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Ըււա իս Հան զԱ ակեգոնացին Աղե հա անդր մեն է Աչւտաշէս9 Հանգի 
սա առանց և չանելս յ իւր երկը էն՝ իշխ^ց &*էբէի և Ւաբելոնի, և 
աո. անց անցանելոլ ընդ. Ալիւս գետ՝ սատակեց լէւ.գա կան զօր Հը և 
կալաւ. ղ^\րիլսոսք և լառ. աջ Հան գհասանելև լԱսիա՝ Ատտիկէի 
գղեկին մէջ հռչակեցաւ.։ Աււճք բախտինք էցՀք թէ իւր տէրութեան 
մ էջ մեո֊նէր, և ոչ ի փախստեանւ 

Եմին նման կը պատ մ է Նւագարոս♦ Աղե հա անդր էր և Դարեհի 
պատերազմը փ"Հր է աո~ պատերազմ ալ. Արտաշիսի* Հանգի ի պա- 
տերազմին նոցա փոշին կը մթացունէր տուընջեան չոլս Այ իսկ սա 
նետաձգոլթեամբ Նան կեզ և խաւարեցոլց ալ և. ը ք առնելով ձեռա- 
զորն գիշեր է միջօրէի։ Արտաշէս չթողուց փախստեար որ գոլմ՝ 
տանէր Լփւգացւոցք ալլ բռնելով զթագալոր նոցա *1բիւսոս՝ հրա– 
ւքալեց գնել ի տապակի։ ՀէօրՀ սորա ալնչպփ էինք մինչև արբմամբ 
նուազեցնել զջուր գետոլնք զոր ձմեոնալին հեղեդՀ չկրցան ստուա– 
րացներ և ոչ թիւ֊Հ բա լա կան էին համարել զզօրս նորա, ուստի և 
հարկ եղաւ չափ դորնանել Հան թէև–* Արտաշէս փոխանակ 
հպարտանալոլ՝ արտասոլևց ասելով.* Աււձ/լ փառացս անցաւորի։ 

^Համ ագրոս կը գրէ* Հպարտ ՆիւգացիՀ խ աբո^եցան Պիւթեէբլ 
հարցկին պատասխանէն առ \է լԱՈԱյ թէ V ւսոս Ալէւս գետ անց• 
նելով պիտի Հակէ իշխանութիւնը։ Լփլգացիհ կարծեցինք թէ \րիւ– 
սոս օտար իշխանութիւն պիտի Հակէլւ> բայց Հակեց Հիւրնք Հան¬ 
գի Արտաշէս ՝ Պարթև բռնելով գ^րիւսոս հանեց գնա ի տապակ* իսկ 
^րիւսոս (իշելով գբան Սողոնի Աթենացլոլ% ասէ իւրով լեզուաւ• 
ձ՜վ 0ոզոնք 0ոզոնք գեղեցիկ խօսեցար մարգոց բարեբախստւթեան 
երանի չտալ մինչև ցվախ՝ճան։ Արտաշիսի մարզիկը լսելով գբան 
ԿրիւԱոսի՝ պատմեցին թագալորինք թէ ^րիւսոս կը կոչէ նոր ոմն 
ՍԼււաքրքւածէ Արտաշէս գթալով հրտմալեց անել գԿրիԼսոս առաջի իւրք 
և իմանալով թէ զխնչ էին բանբ ^Հրիւսոսի՝ հրամալեց չտանջել գնա։ 

Նսկ Փզեգոնիոս կը գրէ* ՝$ան զալլ ամենալն թագաւորս հզօր 
էր Արտաշէս Պարթևյ որ ոչ միալն Լիւգացւոց լադթելով կապեց 
զ^րիլսոսք ալլ և փոխեց զբնութիւն տարերաց ի. Հելլեսպոնտոս և 
իւ&՝րակիաք զցամահ ի նովք և գնով ի ցամահ փոխելով։ Թէււագա– 
ցւոց սպառնացալք և համբալն հիացոլց զՀելլենացիսւ քէՀակեդե– 
մոնացիս կորնանեացյ զՓոկէացիս փախոլց9 Ղ^ովկրացիՀ անձնատուր 
եղանք ՒէովտացիՀ հպատակեցան նմաք բոլոր Յունաստան հարկե– 
ցալ նմա առ ահին։ Ւալց լետ սակալոլց մեն եղաւ լոլմ գ մ բախ՛ 
տութիլն նորա։ Ոչ ալն չափ թշոլառացալ եւրոս ի պատերԱւղմէն 
ՄազՀթաց> ոչ %արեհ* ի կռուին րնգ Ակիւթացիսք և ոչ ^\ամբխշ>* 
սէո% րնգ Եթովպացիս։ ՓոՀր էր նաև ՓսերՀսի արշալանբն խ Աոլնս ք 

29 
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ուֆ զգանձ և վէքրհւն թւ.ր թնղեավ ֆսփեէւ (էՖՀԽվձԼրէ քեկ եա *թէո 
ելանհաֆի լէԼղթ ոԼթ ետնց՝ խհգխոդե^էսւ. ֆւթ վօր^>էնւ 

$Հ*պս ասացնալ պատմագրածն Շունացէ ոչ միոյ կամ երկուց, ակլ 
՚բաղմաց* ընդ որ .տարակուսեալ մեր՝ բազում խոյգ հ^դրոյ աըարաբ* 
Փանկի լսէաբ |> պաւժմութեա\ւի ոմանց՝ I\իւրոսի սպս/նեալ զԱրիւսոսք և 
բարձեալ պթագաւորութիւնն Լիւդէացւոց « • • • (Նծքւյ բսձւզի բազհԼէէբ 
են պ» ասեն կԱրիւսոս մորոյ Ա|էաւ&^ւ||ւ կալեԽի և ոճով իմն սկա ամեն՝ 
ես հաւանիմ տ ՝Ըանղի ասէ ձողիկրատէս այոպէս , Վ՝&Հ ինձ Ափա աչէս 

բան զՄակեգոնացին Աղեբսանդր1 զի կաՀով յիւրոլմ աչխեպւ– 
հէն% իչխեաց Թերայ և ֆաբելոնի , և չև ընդ Ալիւսս գետ անցեսղ՝ 
զ1իււդականն սատակեաց զզօրս և կալաւ զԱրիւսոս* և յաոաջ բան 
յԱՀայ Սասանելն՝ յնտտիկէ դղեկէն բարողևցալւ Ալազ բախտին. միայն 
ՈՒ տէրութեանն ն ոչ ի փախստեան էր վախճանեար 

Հան գոյն ղմին ասէ ՆւագարՈս. Փդբր ԱզեբեԽնկչէի Ն Դեէ/Տեհի նկա¬ 
տեր ազմն աո. \ձրտժէչիսին բադգասէեալ* բանկի նոգայն հչ ի փեչւ՚Ոյն մա– 
բուր երևէր լոյս տուրնյեաննյ այ| սա ծաեկեաց նեեոաձդոՆթեւեմբն և 
ստուերացոյց զարեղակնյ ձեո.ազործ գէչեր զ*/|»յ©ք«էքւ*– արարեալո փ1ս– 
խստեայ համբաւաբեր Լիլդացւոցն թողեալ, այլ ե զթագաւորն նոցին 
պԱրէւսոս ի տապակի հրամտյեաց կացուցանելա Վասէւ սորա և ոչ ուղխբ 
կգնան ստուարացուցին1 արբմամբն ի ձմեռնային նուազութիլն իջուցա– 
նելով• վասն *պի և կթուով ն եցոյկ տկսեր՝ բազմութեէճմի կօիացն1 մինչ 
ղի չափոյ պէստ եղեն աո աճ. ել բան ղհամարոյ։ Ըքւդ. այս ոչ հպար տ ա– 
գետի այլ արտասուեաց ասելով• Աւաւլ փաոացս անգաւոքիէ 

ԳրԷ և Աամադրոս այսպէս• \*արկանբ լին էին հպՕ*րտացելսցն |^ւ– 
ղացլոց% Կրիւսեայ ՚հֆւթիայ հարցուկն պատասխանելով• կրիւսոս ան– 
ցեալ ըեգ Հելիւսս գնտճ բակնսցէ պիշխանութիւնս։ ՝Հ(որ նորա օտարաց 
կարեե՚ցեայ՝ ՚ղինբն քակէ • բանգի կալեալ գնա Պարթևին ՝Արտաշիսի, 
Հ/րամայեաց հան Նլ յերկաթեկէն տապձմկ» ^Հրիւսոոի ֆիլիալ վրան 
էէողոնի \էթևնացւոյճ ասէ յի^ր լեզուն• Ո՜«( Սւ*կւ»Նյ ՍրոշոՆ , գեզթցիկ 
բարբառեցար , ՞է երանել զրարեբախտութիւն մարդոյ մինչև ցվախճան * 
Ե«– լուեալ որ մերձն կային% պատմեցին Արտաչիսի, եթէ զնոր ոմն Աս«– 
ուաե կարդայ ^րիւսոսէ Եւ. հտրցեալ և ուսեալ ՍԼրտաշիսիյ թէ զինչ է որ 
ակաղակեացն՝ հրամայեաց ներել զաանջանսն ւ 

4*|»է ե Փ գեղոն ի Ոս. Օեմենէսյն թադաւորմւց հ՝ուձկ ու եզն ալ Պարք&ևն 
Հէրասղէսէ և Ո՝չ միայն ղ^ւդացէս վԽնեէել և կՊիիւնոս կապեճղ, *սկլ 
յնլեսպոնտոս և ի Թրակէ զտմւրերւձցն փոխեաց զբնութիւն ք եեվտկնսձց 
ընդ ելէկիր բեր և ալ (էնէր^ և ք&դ եով հետևակելով , ք^ետե զացւոցն 
սպառնալով) և համրաւն հիացուցանէը ղհեԱենականն • ^Հործանեաց 
զՀԼակեդեմոնացիս) փ ախոյց կֆոկէացիս9 Ղ^ովկրացիբ անձնատուրբ եղենյ 
ք^իւաԱւցիբ մասն են ի կազժածոյ նորա• աո֊հասձսրակ նմա \)Աադայ մա֊ 
տոԼցանէր դահն• Շետ փ՚ոբու ժամանակի աղէտբ անքքին զամենեբուեբՀ* 
եչ այնբան թչուաո.աց՝էձււ ^իւրոս ընդ \քա՝Հբութս պատև րազմեիով» ՝*ւ 
այնպիսի կիրո կրեաց Դալ*եհ ի \$կիւթացւոցն սլա հուս մ։ յ և ոչ Կամրիւսէս 
յնթովպացիւււ փոքր և Փսէրրջսէն յԵլլադա զօր ու. ևրթալնք թողլով նոՀա 
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ղգանձս և ղխորանս1 միայն կենդանի փախուղեալ մազապուր է Այյ սա 
մեծամեծ յադթանակօր պանծացեաք յիւրոց ղօրացն խողխողիա 

«Եււ ալս վկալութիւննեցն հալա տարմութեան արժանի հ 
մ ար իմ ք աս է Խորեն ազին* ուստի ալն րիւսոս որ առ. հիլրոոիւ ա 
լինել կամ սուտ է և կամ ալլ որ րիւսոս անուամր ւ> է \ԼլսպԷս 
մեր Ներունի պատմիչը րովանդակելով Վայղարշակա^ և երկուց լա֊ 
ջո^դաց նորա էէ առա լոր պպտմութ^ւնը էլանղնի առ. Տիդըէրն մԷՀք 
զոր աըդՀֆ ադ. հարրն թադալոըեալ կր դնէէ և որով պրպէպ պուտ֊ 
ԱՓՀ՝ կ՚Հկ*է 4Հք պթամութիան երկրորդ, ալն է պատմական ժա֊ 

^ննակպն դի ՀՈ ո ղութի ւննեըը, զորս արդ պիաի, պարունա- 
44* մկր լաէորդ գլուխը հարկ ի վեր ալ դրալ մեզ ալսպէս երկար 
մ էջ բերել ալն պատմ ութեան բովան դա կութիւնը։ 
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. 1. Պաը (3 ն լաս տան։ 2. Ապսպամիութիւն Պարթեւաց եւ ծա- 
կումէյ նոցա ըստ խորենացւղյն։ 3. Թո լական ի տարբերութիւն 
առ խորենացւղյն՛։ 4. Պարթեւք յԱթրահամէ շեն։ 5. Թազաւորք 
ըստ խորենացւղյն Եւ ըստ Գահեկանաց։ 6. Պարթեւ թագաւորաց 
հարստութեան բուն թ ուա կանը։ 7. Տոհմ՝ Պարթեւ թազաւորաց. 
Մար-Սկիւթական ճիւղը։ 8. Պահ լալը. Տարբերութիւն նոցա ի 
Պարթեւաց։ 9. Օատկութի/ն Պահ լալ ցերվւն։ 10. Պարթեւաց վեր¬ 
ջին թազաւորն։ 11. Աղերս Պահլաւաց ընդ Սասանեանս: 12. Գա¬ 
հն կանք եւ աղբիւր խորենացւղյն. խոռոհբուտ. Բարսումա։ 13. 
Պատմհւթիւն խորենացւղյն զքաշէն Արշակպյ։ 14. Այս պատ մու¬ 
թեան սխալը։ 15. Պատմհւթիւն խորենացւղյն զմնծէն Արշակպյ. 
Այս պատմհւթեան սխալը։ 10. Թազաւորել Վաղաբշակայ ըստ 
՜խորենացւղյն։ 17. Այս պատմհւթեան անտեղութիւնը։ 18. Պար¬ 
թեւք չտիրեցին <եբրորդ մասին աշխարհի», պյսինքն համօրէն 
Ասիղյ։ 19. Միհր դատ Ա. կամ՝ Արշակ Հ.։ 20. Վաղարշակպյ 
պատմհւթեան գաղտնիքը։ 21. երկին աւանդութիւն զծագմանէ 
Արշակունեաց. Պողիբիոս, Ատ բաբոն։ 22. Կարեւոր հետեւութիւն։ 
23. Մեծագղյն արժանիք Վաղարշակպյ. խնդիր ղպատմհւթենէ 
Հայոց. Հանճարեղ հիա ուա ծ հարկաւոր պարագայից։ 24. Վաղար¬ 
շակպյ ընծպ/ուած յատկութիւնք եւ գործք։ 25. Առաջին երելն լի 
գործ Վաղարշակպյ. Հակասութիւնց խորենացւղյն։ 26. Պատերազմն 
Վաղարշակպյ« Մոբփիւղ/ւկէս։ 27. Պատմական տեսութիւն մը։ 
28. Ժամանակի կանխումն (Ջ.ՈՁ.օհրօօւՑտ0 )• 29. խորենացւղյն 
ղգօնութիւնը։ 30. ՄԵծագործութիւն: 31. Հարմանալի խրատ։ 
32. Դարձ Վաղարշակպյ ի Մծբին. Բաբեկարգութիւնք։ 33. Կաբե– 
ւոր ղիտողութիւն ւ/ը. նոր աղբիւր խորենացւղյն. Ցունական 
պատմհւթիւնք։ 34. Բագրատունիք: 35. Գնթունիք։ 36. խոոխո– 
ռունիք։ 37. Վարաժնունիք։ 38. Գաբեղեանք, Աբեղեանք, Արծրու– 
նիք, Գնունիք, Սպանղունիք, Հաւենունիք, Զիւնականք. Պահապան 
գունդեր։ 39. Մարդպետութիւն։ 40. Մուրացանք՝ երկրորդ թագաւո- 
ռութեան։ 41. Սահմանագլուխ ցեղեր. Սիլն իք՝. 42. Աղուանք, Առան։ 
43. Վվւրք– Գուշար։ 44. Անգեղտուն։ 45. եղծն իք։ 46. Հակասու– 
թիւն մը։ 47 Բդեշխութիւնք. հինուորական սահմանապահը։ 48. 
Այլ նախարարութիւնք. Մոկացիք։ 49. Վահունիք. Վահագն. 50. 
Ընդհանուր ղիտողութիւն։ 51. Պաշտօնէութիւնք առ Արշակունեօք: 
52. Ուրիշ կարգեր՝. 53. նոր աղբիւր խորենացւղյն. Ափրիկանոս. 
Եւսեբի վկպյութիւնը։ 
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1. Պարթևաստան էր մին արիական երկիբներէն , լալնկոլս 
ՏիգրիԱ դետոլ* լեռն ալին* մ անաւանդ հի լսի սա լին կողմը, անջրդի 
և անկոխ անապատներով։ Պարթևաստան ունէր սահման ի հիսի– 
սոլ զՎհէկանս ի հարալակողման Կասպից Նովուն, լալւԼելից՝ բուն 
ղԱրիսք այսինքն Մրիք կոչուաՆ ցեղը, լարևմտից՝ զՄարս, ի հա- 
րաւոլ զԿրմանսէ Բնակիչ քն էին արիական ցեղէ, քաջ և վարժ ի ձի– 
ավարել, տլլ բիրտ։ Վաւ#ն բրտութեան բնակչացն, ինչպէս նաև 
վասն ամտլութեան երկրին՝ անտես լեալ էր միշտ Պարթևաստան 
արիական ցեղերուն ազնուագոլններէն, որպիսի էին Մալւք և Պարսք ։ 
՝$ան զսոսա աւելի լալւգ չընՆալեցին Սելևկեանք ալս երկրին , 
ո^ստի և Ղ՝արեհ կոչեցեալն Մրշակ, ալն է արքալ, ի զարմ է \Լքե– 
մենեանց (Տես թի^ 7 , ալս ղիբր 2Ե5–ին նախ քան 
տեսեալ զտկարոլթ իւն 0ելևկեանց և գհաստատութիւն նոր լու* 
նա կան թ ադաւորութեանն Ւակտրիոլ (256) ապստամբութեամբ, 
լարմարագոլն դատեցաւ զՊարթևս առնուլ ի ճեռն , և կազմեց 
ինքն ևս նոր պարսկական կամ արիական տէրութիւն մը, որ կոչե– 
յալ Պարթևական։ 

2. Ըսա. \Աորենացւոլն Լգիրք դլ* Ա») Մնտիոքոս &՝էոսի մե– 
տա սաներ որդ տարին, վաթսուն ամալ լետոլ քան զմա հՆ Աղեք– 
սանդրի, 1լապստամբին Պարթևք ի Մտկեդոնացլոց (կամի ասել 
ի \)ելևկևանց^, և կը թադաւորէ Մրշակ քաջ, այսինքն Մրշակ Ա«» 
ի զաւակէ Աբրահամու, ի կնոջէ նորա Փետուրալ, որպէս զի կատար¬ 
ուի բան Տեառն առ Մբրահամ, թէ ք^ադաւորք ազդաց ի քէն ել– 
ցեն։ (Տես էջ 205 Պարթևաց լԱրրահամէ սերելուն պատմու¬ 

թի ւնր կը կրկնէ Իորենացին ալլուր (դիրք ք* դլ. ^Ը«) աւելի ըն¬ 
դարձակ ալսպէս• «8Աք աւքւայ քսաներորդ առաջներ որդ նահապետ 
մեղ զՄբրահամ ա ստուաե ա լին պատմութիւնքն ցուցանեն, և ի նմանէ 
եղեալ ազդդ Պարթևաց։ ՝$տնզի ասէ, լետ մեռանելոլն \) առա լի 
առեալ Մբրահամու կին զ՝$ետուրալ, լորմէ Ննան Եմրան և եղբարք 
նորա, զոր Մբրահամ ի կենդանութեան իւրում մեկնեաց լիսահա- 
կալ, արձակելով լերկիրն արևելից. լորոց սերեալ ազդ Պարթևազն։ 

3. *Նտխ դիտելի է, զի ի մ էջ վաթսներորդ ա մի մահուան Մղեք - 
սանդրի, ալն է 263 նախ քան զ՝Հր*, և ի մ էջ մետասաներորդ ամի 
թադաւորոլթեան Մնտիոքալ ք^էոսի, ալն է 250* իբր երեքտասան 
ամաց միջոց կալ։ Դիտողութեան արժանի է նաև, զի Ւորենացին որ 
հոս (դիրք (՝« դլ, Ա#) Մրշակալ քաջի (Մրշակալ առաջնոլ) կոլ տալ 
ապստամբել ի Մակեդոնացւոց՝ ալլուր (դիրք Ա* դլ. Թ») զմեՆէն 
Մրշակալ, որ ըստ նորին իսկ ^որենացւոլ իբր 56 ամօք լետոլ է 
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քտն դԱրշակ պյսե թե պպոտամբէցաւ Մակեգսնացիներ են (տես 
եջ 204)* Գիտենք սակսլյն* զի Պարթևք թև լագը* ւթ ետմբ Արչփկքպ 
աՈրաջնռյ փորձեցին առ ԱԼնաիոքաւ ք^էոսիւ. (255) ապստամբել ի 
Աելև կեանց, սակայն վաղ մ արևգալ, այս ապսսսրմրութիւնը* Ա«– 
\)ելևկոսիլ Ւ-իւ (246 — 225), յաջորդաւ Անտիոքայ ք^Էսսիէ Հա լինի ~ 
կոս կոչեցելով, եղեն Պարթևդ ինքնագլուխ, և թագաւորեց Ար– 
շակ Ա« նախ քան կ^ր* յամին 238, զոր իբրև բուն թո լական պ զա– 
տութեան իլրեանց կը տօնէին Պար թևք։ (Հիլլմեն, Հնախոս* արև- 
*–ել. գլ♦ ծէ.)ւ 

4* Իորենացին զՊարթևս կը համարի ս երևալ յԱբրահամե* 
ինչպես կերևի, նայելով ՝Ծննդոց ՒԵ* գլխոյն 6 համարին է ուր ասի, 
թէ Արրահամ արձակեց զոքդիս իԼԸոՏ «/ծր^րծ արևե* 
լիգ»։ «Եէ– ետ Արրահամ զամենայն ինչս իւր Եսահակայ որգւոյ իւ– 
րդւմք և որդւոց հպրՀիցն իւրոց որ եին Արրահամու՝ ևա Արրա– 
հպմ պարգևս ք և արձակևաց զնսսա յՆսահակայ որգւոյ իւրմէ, 
մինչդեռ, ինքն կենդանի եր> ընդ արեւելս յեբկիրն արեւելից»։ Ւ»– 
րենացին կը սխալի սակայն արևելից երկրալ հասկնալով արիական 
ագգաց երկիրն անդր քան զ^իդրիս * « արե լելից * և «որ¬ 
դի ք արևևլեայցւ բառերով կիմանան դիրք Պաղևստինոլ սահմա¬ 
նակից մասն Միջադեաաց և Արարիոյ, ուր կը բնակեին սեմական, 
ասորի և արաբացի ցեղեր* ՀՀՇակորալ ասի, թէ գնաց Հյերկիրն 
արևելից առ Լարած,» այն ե ի Միջադեաս Ասորւսց* «Եւ– գոտս 
իւր ամրարձեալ Շակորայ գնալ յերկիրն արեւեէից առ Լարած, որդի 
Հպթուելի Ասոբւոթ ՀԾննդ. Ւ(^. 1)< Նսկ € որ դիք արևելեայց* շատ 
անգամ կը յիշղւին ի պատմութեան էրեից ընդ Մադիպմսւ և Աւ/ա– 
ղեկայ, որ էին արաբացի ցեղեր. «Եւ. լիներ իբրև վարեր (կը ցա¬ 
ներ) այր իսրայելի՝ ելան էր Մադիամ և Ամա ղեկ և Որդիքն արե– 
ւելեպյց, հասանեին իվերալ նոցա»* (եւ ամենայն Մադիամ և Ամա ղեկ 
և ամենայն Որդիքն արեւելեպյց ժողովեցան ի միասին, և եկին 
րանակևցան ի հովիտսն Շեզրայելի» (0*աա* &» 3* 33)* (Եւ Մադի¬ 
ամ և Ամաղեկ և որդիքն արեւե լեպյց րանակեալ եին ի Նորն որսն» 
(*հա|ք,« է* 1 2)։ 

Ւորենացին չլինելով տեղեակ մարդկային ցեղեր ու զանազանու– 
թեան՝ կը կարՆէր թերևս թե արիական ցեղ մը, լեզուալ և երկ– 
րալ տարրեր, որպիսի էին Պարթևք՝ կրնար Աերիլ ուրիշ նոյնպես 
լեզուալ և երկրաւ տարրեր սեմական ցեղ մը, նրրայեցւոց ծա– 
հապևտէն, ուստի և ՝Ծննդոց Հարևելք» բառին այն րնդարձպկ 
նշանակութիւնը տալով՝ զԱրշակ կը սերե յԱբրահա /է և կատար– 
ուաՆ կը համարի ղրան Գրոյն, թե թադալորք պիտի եըեին յԱրրա– 
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հԽմկ։ էՀայր ազկաց բազմաց եգի ք^էք) և ա՝ճեցուցից զըեզ 
քազգս) և թազաւորք ի քէն ելցեն* (Ծննգ. ԺԷ# 6,6)ւ Բայց վծա– 
կեբաՀ ևո Որսի նոյնպկս. (ԱՀ1ա^ և բադմասքիր. *°զգք 4. մեղ»֊ 
վոպպՀ> ասզգէսյ և գի ցին ի փկն, և թագաւորք յերանաց քոց ելցԷԽ 

ԼԷ, 11)ւ Շողանի է Սակայն, թէ ՝Ծննգոց հեղինակն այն 
թօուրը գնելով ի իեյոծն Ն հովալի խոն աման ձևով աո. \Լբրահաձ՝ 
կքակնակ§կէ իսմայելա ի կամ արաբացի ցեզեբուն թագտւորներլւ, կհ– 
բՍց ագգաբանութիւնը կը դնկ ԵԵ* ԼՋ., և որ ըստ եբրայա¬ 
կան ալան գութ եան, (ՀԾննգ. ՒԵ. 1,2,12), կին սերունդը Աբրահամու, 
որէկկե ՆոԺալկէք Նգոմ և այլը, ինչպկս որ յերանաց 8ակհբայ ելլող 
թագալորօբ ակնարկին թագա լորբ 8ուգայ և Նորայելի։ Աււածյ 
լուսոյ գրական գիտութեանց, ի վերայ բանից Տ՝ք|քյ պաամոլթիւն 
հիմնելկն որչափ սխալներ սպրգաե կան ի գրոլաես հին բրիսեւո– 
նեայ մաաենագիաց։ 

&• 8*սքֆ թողլով այս մանր պարագաները գանֆլ բուն պատմե– 
լոցն ի Ն՚որենացւոյն զՊարթևա^։ Նորենացին չորերտ Որսան թա¬ 
գա ւոր ՛միայն կը գնկ Պարթևէեց, յԱրշակայ ասաֆնոյ մինչև յԱքէ– 
աԽւան վերջին թագա ւոր Պարթեւաց. մինչ ըօտ գահեկանաց նո– 
ցա, որ գրեթկ ամբողջ կան% երեսուն թագաւՈրր նոտան Պարթևաց։ 

ԱՆՈԻԱՆ* ՊԱՐՊԵԻ ԹԱԳԱԻՈՐԱ8 

Ըստ ՜Խորեն. Ըստ դահեվանաց 

Արշակ Ա. ք.աէ* 
Արտաշէս Ա» 
\ձրշակ 8* մեՆ. 
Ար շան ակ . 
ավշական. 

Ա-ո^ղ 
Արշաւիր. 
ԱրՕւաշկս 8* 
Գս/րեհ. 
Ար շա կ <հ. 
Արտաշկս 1** 
Պերոզ. 
Հավարշ. 
Արաաւան.. 

Ար շակ Ա* 
Արշակ ք. 
Արշակ 
Արշակ 1*. 
Ար շակ Ե. 
Ար շակ 
Ար շակ է» 
Արշակ 
Ար շակ Թ* 
Արշակ «I». 
Արշակ *Ա. 
Արշակ 3*(՝, 
Արշակ 
Արշակ 
Արշակ ^Ե. 

(Դարեհ). 
Տրդատ. 
Ար տա լան Ա. 
Պրապազ. 
Հրահատ Ա* 
Աիհրգատ Ա* 
Հրահատ 8» 
Արտ ալան 8* 
Աիհրգատ 8* 

Շանաարուկ. 
Հրահատ 1*. 
Միհրդատ 1՝. 
ք\րոգկս Ա» 
Հրահատ 1*. 

Արշակ 
Արշակ յ»Է. 
Արշակ 3*Ը* 
Աք2 ակ 
Արշակ Ւ. 
Արշակ ԵԱ* 
Արշակ |՝8* 
Արշակ 1*1՝. 
Արշակ Ւ1*. 
Արշակ 1՝Ե. 
Արշակ Ւ&. 
Արշակ 1՝է. 
Արշակ է՝Ը* 
Արշակ 
Արշակ Լ. 

Հրահատակ. 
Օրոդէս 8« 
Վ^ոնոն Ա* 
Արտալան 1՝. 
Վար դան* 
*Նոաարզ. 
Վոնոն 8* 
Վ^աղարշ Ա* 
Դակուր* 

Վ^աղարշ 8* 
Վ^աղարշ 1՝. 
Վ^աղարշ I*# 
Վ^աղարշ Ե# 
Արտալան I1. 
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0* Թէպէ*** իսրաքանչիսր թագաէ֊որի թոճականը ՝ճշդիս գտնել 
դժոսարին է Ըստ դահեկանաց* ստոյգ է սակայն 9 թէ սկէՂք^* Հա~ 
րսաութեան Պարթև թագավորա հ չան էյն իր անդր քան գամն 255 

նախ քան զ^ր* և վերջն չէ յաէւաջ քան գամն 226 յետ քրիստոսի, 
որ է միանգամայն թոլ.ական սկզբան հարստոսթեան Աասանեանց* 
Ըստ ժամանակագրսւթեան \**որենացւոյն՝ Պարթևաց թագա սորս է.՝ 
թիւնը կսկսի նախ քան վ$ր* 263–^ն> սր է վաթսներորգ ամ յետ մահ– 
ուան Մղեքստնդրիք և կը վերջանա յ յետ Ո2–ին9 հաչիս մը 
որ կր խախտէ ի հիմ անց մեր բոլոր պատմոսթիսնը։ 

7* Գիտենք թէ Պարսից վերջին թագասորը Գարեհ ^\ոդոմանոս9 
յետ վերջին պարտոսթեանն ի ՜ճակատոսն Ա|»բեղայ |3 31)> քաշսսե* 
ցաս Ւակարիոյ մայրաքաղաքը ք՝ակտրա9 բանակ կազմել անդ րնդա 
դէմ Մղեքսանդրիք բայց սպանաս Ւակտրիոյ սատրապին ք*ասոսէ9 
զոր կալաս Մղեքսանդր և մատնեաց ազգականաց Գարեհիա Գարեհի 
ցեղը մնաց ի Ւակտրիա իբրև թագասորական զարմ♦ (թոսդ* Ե. ԼԷ*)» 
Եյւր Պարթևք ապստամբեցան ի \\ևլևկեանց ^255 կամ 238)* այն 
թագասորական ցեղէն Դարեհ կամ քՀարեհ Լըստ ՆահնամԷի՝) իրրե– 
՝Արշակ առաջին թագասորեց Պարթևաց։ 8ետ բարձման յոյն թա– 
գասոբոսթեան Րտկտրիոյ (254—12§) թագասորեց ի ֆակտրա նոյն 
Գարևհեան ցեղէն ոսրիշ ՝ճիւ֊ղ մը9 զոր արգիք կը կոչեն Մար — 
8կիսթացի (1քճճՕ — Տօյէեշ) եւ որոց դահեկանները գտնոսաՆ են աո. 
մեօք9 նման դահեկանաց Պարթևաց Հնախօս • Մրե 
սել. Ւակտրիա^։ 

Մյս Մար — 8կիսթ ական կոչոսաՆ թագասորոսթիսնն էյ դոր ոչ 
միայն հ*որենացին9 այլև քան գնա հնագոյնք ի մատենագիրս մեր9 
Մգաթանգեղսս և $ոսզանդ9 ստէպ կը յիշեն ՝$ոսշեան9 երբեմն ևս 
Մազքոսթք կամ Հոն անոսամբ9 որով կիմանան հիսսիսային արև 
սելեան ազգերն անդր քան զՊարսս։ 

8» Հին մատենագիրք մեր Պահլաս կան ուան են մանասանդ այս 
երկրորդ ՚ճիսզը յանոսն հօհլ քաղաքին 9 որ է է^ակտրա 9 մայրաքա¬ 
ղաք Ւակտրիոյյ և կը համարին այս ճիսղն ազգակից Պարթև թա– 
գասորաց։ Ւորենացին միևնոյն ցեղ կամ կը համարի Պար¬ 
թևն ոս Պահլասը9 որպէս թէ Պարթև թագաւորաց ցեղը կոչոսե- 
ցաս նաև Պահլաս յանոսն 8ահլ քաղաքին9 ուր թ ագասորաՆ կը հա¬ 
մարի զՄրշակ քաջ և զերկոսին յաք որդս նորա ղՄրտաշէս և գՄրշակ 
մեե։ «Որպէս ասացաք՝ յետ վաթսոսն ամի մահոսանն Մղեք- 
սանդրի թագասորէ ի վեր այ Պարթևաց Մրշակ քաջ9 ի քաղաքին 
որ կոչի Ւահղ Մաասատին9 յերկրին Փոսշանաց • ♦ • ւ 8ետ նորա 
որդի նորին Մրտաշէս9. 9 ♦ և ապա Մրշակ նորին որդի որ կոչեցասն 
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մեն $ * • • և չսւեալ ի ֆահլ հաստատեաց զթագաւորութիւն իւ ր » • • 
վասնորսլ զարմը նորա Պահլաւը անուանեցան»է ֆալց չէ ու ՚ԺՂ 
գնել թագաւորեալ գԱրշակ Հաջ և գլազարդս նորա մինչև 126 նախ 
Հան զֆր* ի ֆահզ, ալսինըն ի ֆակտրա մալրաըազաը մակարի որ 
քանզի 254-^ն մինչև 126 ֆակտրիա էր ուրոլն լունական թագաւո֊ 
րութիւն։ 8ետ անկման ալսր լունական թագաւորութեան հարկ է 
գնել թագաւորեալ ի ք՝ահղ նոր Դարեհեան ՚ճիւղ մը> որ կոչեցաւ 
Պահլաւ, և զոր ֆուգանդ կը կոչէ Արշտկոլնի, իբրև ազգակից վեր¬ 
ջին հալ Սրշտկունեաց* -€*Լալն ժամանակաւ (առ. Վարագգատաւ, 
լաջորգաւ Պապալ ) թ՜ագա լորին Պարսից Սասանականին աուեալ 
էր պատերազմ ընգ մեՆ թ՜ագա լորին հուշանալ ընգ Ս*րշ ակունոլն 
որ նսաէր ի ֆաղհ ըաղաըին* (ֆուզ* Ե» Լէ«)» և ալ լուր (Ե* է.) ասէ* 
*քԼալն ու ժամ անակաւ խաղազացաւ պատերազմ տալ Պարսից ընգ 
Լալսք զի Ս*րշակունին թագա լորն քօւյանայ» որ նստէր ի ԹաՀք 
Հազարի՝ նա լարոլց տալ պատերազմ ընգ Սասանականին Նապհսլ 
թագաւորին Պարսից»< 

Նոլն իսկ խորենացին, որ ինչպէո տեսանհ վերը* զՊահլաւս նսլն 
կը համարի ընգ Պարթևաց՝ ալլուր մի և նսլն ցեղի տարրեր ՚ճիւզեր 
կը գնէ զեոսա։ Ն՝ խօսելե զմահուանէն Ս*րաաւանալ ասէ փոսն Խար* 
րովսւ առաջնոլ մերոլ թագա լորի* (Լււ(^ զր°թ մահուանն Աք»– 
ւանալ և զմիարանութիւն ամենալն զօրաց Պարսից և նախարարաց , 
նաև զիւ֊րպ ազգին Պարթեւաց և Պահլաւկաց» (խոր* 8* ՀԱ.), և ի 
լաջորգ գլուխն գարձեալ զնմին խոսրովալ ասէ* *8դէ ի ձեսն 
հրեշտակաց առ. իւր տոհմալինսն, Պարթեւ և Պահլաւիկ ազգս»* 

9. Պահլաւ ՜ճիւղն Հան զՊարթև ականն լար գի էր առ. Պար¬ 
սիկս ք Հանգի Պահլալը աւեչխ մաըուր պահաՆ էին հին արիական 
կրօնըը և սովորութիւնները Հան զՊարթևսք որ իբրև կարի լունա- 
սէրՀ ատելյի էին Ա/ւ եաց։ I*որենացին Հ պա տո լականա գոլն» քլան– 
սւանէ Պահլաւ ցեղը* «8 ալն ժամ հասան են առ. նոսրով ոմանը ի 
հրեշտակաց իւրոց որ ի պատՈԼականագոյն ազգն երթեալ էինք ի խո֊ 
րագսլն աշխարհն, ի նոլն ինըն ի ներըս ի ֆահլ» (I*որ* 8* Հ8*)* 
Նսլն իսկ Ս*րաաշիր՝ €պատոլական» վերադիրը կոլ տալ Պահլաւ ցե¬ 
ղին, լառաջարկելն եղրարց խոսրովու9 որ Պահլաւ էին% սպանանել 
գխսսրսվ* Հարուն ԱլսՈՈՈ ԱՍ կան զձեր սեպհական Պա^ալն ք զալն 
անգրէն ի ձեզ գարձոլցից» (խոր* ք# 

10. ՝ Ա/0 Պահլաւ ցեղէն էր Պարթևաց վերջին թագաւսրն Ար– 
աաւանւ եղրալր մենին խոսրովոլ և Սնակալ (տես էջ 86), որ 
ըստ Ս*գաթանգեզոսիք որպէս թէ խարուելսվ լՍրտաշրէ լուսսվ 
թագալսրելոլ հալրենի ազգին ի լրում Պահլաւաց՝ սպան զխոսրովէ 
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աՀ*օսել սկսաւ ընդ նմա (ընդ Անակալ) թագաւորն (11|ււոա/^^ և 
«օ^» Եթէ միայն զայդ նախանձ խնդբեսցես միամտութեամբ (ր– 
պանանել գխոսրով )* ♦ ♦ • զձեր սեպհական Պահ լալն է ձեզ դար֊ 
ձուցից* (Ագաթ ♦ 8 ♦ ) է աՒբրև զալն լ*էր (Ա^օ^)1 գեր դումն 
ուխտին յիշէր որ ընդ Պարսից արքային ուխաեալ էր* նա և ըզ֊ 
խոստմունս ւիշէր զպարգևացն, 1ւ ի բուն աշխարհն փափաքէրք 
որ Պահլաւն կսչէր* (Անք)» *Նոյեպէս կը պատմէ հօրենացին առ¬ 
նելով յԱգաթանգեղեայ, « IսոԱտանայր (Արտաշիր եզր արց Արտա֊ 
ւանայ և Ւ1ոսրովու որ էին Պահլաւ) զբոլն տունն դարձոլցանել ի 
նոսա որ Պահլաւն կոչէրք զարքա յանիս տ քաղաքն ֆտհր և զամե* 
նայն աշխարհն Հուշտնաց» (խոր* (՝• ^*)ւ 

11. &՝ոլի թէ Սասանեանք կամեցան նուա՝ճել նաև. զՊահլաւ 
՝ճիւզն9 ինչպէո նուա՝ճաե էին Պարթևականը* Շազկերտ ի հրովար¬ 
տակին ի լրում աո. հպատակ ազգս1 աոէ• *Մեք ի մտի եդաք 
անվրէպ խորհրդովք խաղալ գնալ յաշխարհն արևե լի ց , աոաուա– 
Նոցն օգնականութեամբ դարձոլցանել ի մեղ ղտէրսւթիւնն 4ԽէՀԱՒ 
նաց* էջ 18* Տպգր* Վ1ն. 1825)* չյաջողեցալ խոր¬ 
հուրդ Շաղկերտիք քանզի ըստ նմին ԵգիշԷի՝ աքէերկեամ մի կըո֊– 
ուեալ ոչինչ կա բաց ազդել նոցան (էջ 21)* Եւ էջ 250—251 աոէ* 
տ քէայս իբրև լոլալ թագա լորն ՝$ուշանաց * • * • փութացաւ փող՝ 
վագակի, զօր ժոդովէբք գունդ կազմ էր ելանել նմա ընդ աուաջ 
հղօր ձեռամբ* * * ։ ֆազում հարուաես հասոլցանէր ի վերայ զփ– 
բացն արքունիք և այնպէս նեզեալ շտապէրյ զի անձուկ լաշքարալ 
վատախտարակ արարեալ այսրէն դարձուցանէր» և ասպատակալ 
զհետ մտեալ աւևրէր զբաղում գաւառս արքունիք և ինքն ողջ 
անդամ անդրէն յերկիրն իւր դառնայբ*։ Նոյնպէո և աւելի գը– 
տակաւ և մանր կը պատմէ Փարպեցին* «Եւ յամի վե չտաս աներորդի 
թագա ւոր ութ եանն իւրոյ 8 ազկերտ չու արարեալ ամենայն բաէէ 
մութեամբ իւր ով խաղայր ի պատերազմ ի վերայ ՝ֆ ուշանա ց* * * ։ 
Եւ հասեալ ի սահմանս թշնամեացն% և ոչ սակաւ մի մաոամրք կա¬ 
տարեին խնդիրք թագաւորինք այլ ամենայնիւ նկուն եղեալ դառ¬ 
նալը ամփթալիցք կորուսեալ ի զօրաց իւրոց արս ընտիրս և ականա֊ 
լորս է նոյնպէս և յայլ ռամիկ այրուձիս յ։ ՝ֆանզի ոչ դէմ յան դի– 
ման "ճակատեալ թշնամեացն պատերազմ էին ընդ ղօրսն Պարսից 9 
այլ յեղակարեումն անկետ լք ի վերայ միոյ միոյ թևի՚ հան էին ընդ 
սուր զբաղումս 9 և ինքեանք դարձեալ անվնաս աներևոյթ լի¬ 
նեին։ Ել այսպէս ի բազում ալուրս արարեալ վաանէին սաստիկ 
հարուաՆովք զզօրսն Պարսից* Փաբպ* 1*Ը*)* 

1Տ8. Աււածց տարակուսի է9 թէ իբրև պատմական աղրիւր՝ ար– 
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ժանի հասաաարմասթեան են դահեկան րէ քևւասի անոսանր 
քաՔքյ «ք ա*ա. հփրենացսոլն՝ կամ հնարասաճր են* և կամ» 
ասևլի հաւլյանտկան է՝ կը վերաւրւերին տ*յյ»յ հարաաա թեան։ 
նացին լեա գնևլոլ ի և ի գէոլ4" ԳԸՊ& րազգերանաՆ– 
թիւն Պարթև թադւասարաց, լԱրշակալ րա*ջէ մինչև ցԱըաոսւան՝ 
աաէ* Օաա (զՍրտասան) ապաննելով Աւաահրացփն Արաաշիր* ոԸԳէ 
\էա*անահ երարձ գթագասորասթխնն ՊարքՒևաց , լաոիշաաակերսվ 
ցիրկիր ժաէւանդոսթեան նորա։ Ա||ւ ժամանակին պաամիչներր շատ 
են ի Պէսրաից և յՍԼաւ|րւո^ նաև ի Գոսնա ց։ (%օա ապանեալ Օաա^ 
րացսոլն Արաաշրի, որդսոլ Օաւրտէրա^ բառնալով գթ ապաւյորոսթիսնն 
Պադ/թեաց, հաներով ի նոցանէ զաշխարհն ժաւււանգոսթեան։ 1^ա* 
գամ են ժամանակիա ալս սրիկ պաաւմազր ի Պարաից և լ\Լաարսպցգ 
աքլ և ի Աասնացա։ Գեաապ յԷշիքՎ Պազեփատոս, գ»րփիւր է է|ձչն. 
*ԱԽ ~ձ»ւ.ն «ձՆ֊նօթ հևղխնոՀնևր, ար ~րպէս թէ քք–* V 
թէսաց արաասէոսթփսնր կը լասերս» մեր աանումր ի մա– 
աենէն ք^արասսմալի, զոր րերաւս ^աււոհրոսա։ Աք» ^ասւՀթու» գագիր 
էր թագասւարին Պարսից Նաւպհոլ, և անկանեչավ ի ձեաս Ցաւնաց, 

8*պիանո* ևկաս զօրօր ի Տիգրոն՝ լեա մա հան Գալղիաեաս 
առ. Տավիանոսիս արրունի ապա սա սորաց հեա եկաս ի Օոլնս, և մեր 
հասատրչ• դաւանելով կոչեցաւ. Ն դի ազար, և ոսսեալ. լան ար էն՝ 
յցաամեց Նապհոլ և 8ո պիանոս դո բհրեր ը* Թարգմանեց նաև մա– 
աեան մի, որ ունէր առաքնսց պաամոսթիսնը, յփրինեալ ի ֆար սոս– 
մաքէ »սմեմնէ, որ էր գերեկից նորա և որալ պալակերէն անանն էր 
Խսաաոահոսն* Այ» մաաենէն ոսսեալ մեր կր գրենր ասա սիկ, թող- 
լավ գրարրանջմաւնս յառասպելաց նորա է էւԳալց մեր ասաացաւր ի 
մաաենէն, զար երեր \"ոա.ոհրսստ պֆարսասմալիէ Այ» ՒքւււյւՀք^ա 
դոքիր եզեալ Հւապհոլ թա գալարին Պարսից, և անկե ալ ի ձեալ» 8«ւ– 
նաց լորժամ ձոս լիանոս դորոս հանդերձ ի Տիգրոն չսգալլ և ի մե¬ 
ռցնելն նորա անդ ընդ Գորիանոս ի Գալնս ընդ արրոանական սպա- 
ասսորսն եկն և մերալ հալ ատոլս դասանեալ, անոսանեցաս Հ)ղիա– 
պար , և լոլն քեզոս ոսսեալ պատմադրեաց զգորՆս Նապհալ և 
Օասքիանասա Ընք. նմին թարդմանեաց և զառաքնացն պաւամոսթիԼնս 
մաաեան մի, որ գերեկից իսր քեալ թարսում ալի ոսրումն անոսամր, 
զար ՝Պարար էեասաաոհոսն կոչեն• լորմէ մեր ոսսեալ երկրորդեմր 
ալժմ ի դիր* ոպա, թազլով զաուասպելաց նորա րարրանջմունսա։ 

Արդարև զարմանր են, զի հ*որենացին յ ետ աս ելոր թէ շատերը 
դրեցին ավն ժամանակին պատմոսթիսնը, թոզլով զալլս՝ կ*առնաս 
Գարաասմալի պապուկի առասպելական պատմս սթենէն* Ձի արդ և իցէ 
հաւանական է թէ Պարթև թագասորաց ալն տարրեր ազգարա– 
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Նութիւնն առ ք՚որևնացւ*լն՝ կը վերաբերի Պահլաւ ցեղին ք պար 
պարսիկ պատմիչն Ւարսօւմա, աղբիւր Իորենացւոլն՝ շփոթաե կը 
թ*Վ 1** յքէզգաբանութևան Պարթև, թագալս բաց, ինչպես լա քա¬ 
նի է վերջին Խբկ •ւ թագալ արաց, Վաղարշսլ. և Ա^աալաէւայ , անալե– 

որ նայն են ընդ անուանց դահեկան աղ * 
13. Ը»« ^որենացւոլն՝ լետ վաթսուն ամի մահուան Աղեք՛ 

•սանդրի, այն ե 263-ին նախ րան յքր», Արշտկ րաջ, որ ե Աքշակ Ա«, 
թագ աւորելով Պարթևաց՝ տիրեց քՈԼՈր էԱրեէեէից> <թ տփելով լինրն 
զամենպյն արեւելպյս»♦ և. լսելով թե Լռոմ ալեցիր զորանալով լՆւրոպա 
և ի Միջերկրականին, ղի վերալ արևմտից և Նովու*ք առին 0պա¬ 
նիս լ հանրերը, չթափեցին ի Օպանիացւոց զբովսն ուստի ոսկին և 
արՆաթն հատանի*, և հնազանդեցուցին զԳաղիա և զթագաւո– 
րութիւնն Ասիացւոց (Սելևկեանց) > ղհարեալ ընդ հարկիւ կտ¬ 
ղուցին զԳազատացիս և զթագաւորութիւնն Ասիացւոց*– խնդրեց 
ի Լռոմայեցւոց լինել նմա դաշնակից և չօգնել 0ելևկեանց, ^հրեշ¬ 
տակս առարեալ խնդրեր զդաշնաւորութիւն, ղի մի օգնեսցեն Ս*ա– 
կեդոնացլսցն3, տարուէ տարի ոչ հարկ, այլ ընՆալ տալու խոաա– 
մամբ Լռոմալեցլոց հարիւր րանրար, ղոչ տալով հարկս ք ալլ պա¬ 
տարագս միայն ամի ամի հարիւր րանրարոլ* (Տես և Էջ 205)* 

14. &ոզ ալս պաամութեան սխալը ժամանակագրութիւնն ևս 
անլարմար է է Արդարև սխալ ե ասել է՚որենացւոլն զԱրշակալ Ա֊ոլ> 
թե ղ թափեաց լինրն զամենալն արևելեալս* ք մինչ Պարթևաց 
ա շխարհակալութիւնը էլ սկսի առ Միհրդատաւ Ա-ով, որ ե Արշակ Ջ» 
(165—139)* Նսկ ղթափելն Լռոմալեցլոց զբովսն ի Օպանիացւոց*, և 
<ի հարկի կացուցանել նոցա զԳազատացիս և զթադաւորութիւնն 
Ասիացւոց*՝ բազում ամօր լետսլ են րան զմահն Արշակալ 9 որ 
ըստ հաշուոլ )Ըորենացլոլն՝ թագաւսրեց 263—232* ք*ոլսր ալս միջո¬ 
ցին Լռսմալեցիր զբաղևալ եին պունիկեան պատերազմներով (264— 
201 )* Գաղղիա նուաճեցաւ 220-ին, Օպանիսլ մի մասն միայն՝ 206-ին, 
իսկ Օելևկեանց լաղթեցին Լռոմալեցիր 190-ին առ մեեաւն ԱՆ– 

աիորաւ (225 —186)* Նոլնպեո անդեպ ե ասել ^որենացւոլն, թե Ար– 
շակ խնդրեց դաշամբ ստիպել զԼռոմալեցիս՝ չօգնել Օելևկեանց, 
հատուցանելով նոցա իբրև պարգև ամի ամի հարիւր րանրարէ 
Լռոմալեցլոց աղքիեցութիւնն սկսաւ լարևելս լետ լտզքժելոլ նոցա 
Անտիորալ մենի, 190 նախ րան ղ^ր*, ուստի և բազում ամօր լե– 
աոլ րան զմահն Արշակար Եթե կենդանի ևս լիներ լալնժամ Աք– 
շակ՝ աւելորդ Էր դաշամբ ստիպել զԼռոմալեցիս չօգնել Օելև– 
կեանց, րան գի է^ւոմ ալեցիր թշնամի եին Օելևկեանց և ոչ բարեկամս 

Օչինչ րեգհատ սխալ և շփոթ ե նաև պատմոլթիւն I*որե– 
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նացլալն ղԱրշակալ ւէեՆե* Ը««ւ Ւորենացլոլն՝ \Լրշակ «էեեք թոռն Ար– 
շակալ Ա–»յ, ս պանն ելավ € ղԱնտիոբոս թադաւոր ի նինուե»՝ կը 
հնազանդեցսւնե *զամենսՀ/Ն տիեզերս ընդ Էէ՜րով ձեռամբ»։ Ալլուր ասէ 
թե Դեմետր^ ալն է Գեմետրիոս ք. Նիկատոր (146 -125) եկաւ է վե¬ 
րալ \Լր շակալ, քա|յ բռնուելով տարուեցաւ երկաթի կապան օբ 
ի Պարթևսյ և եղբալր նորա Անտիոբոս 0 ի գի տ էս կա լա է. աթոռը♦ 
բալց պաաերազմի բռնուելով ընդ \երշակալ նեղ աեղեր՝ սաստիկ 
ձմեռան պաա՚ճառաւ կորեալ. ամենալն զօրօբն* ՀԼրդ\ ըստ ժամա– 
նակագրութեան ^որենացւոլն՝ \Լրշակ մեե թագալրրեց 206 —164, 
իսկ Գեմետրիսս *Նիկաաոր9 ըստ պատ մ ութեան \1ելևկեանց՝ 146–/*, 
իրը 7 ամօբ է^աոլ բան զմահն Արշակալ, և եղբալր Գեմետրիսսի 
Անտիոբոս 0իդիաէս ս՛ղանալ, ոչ թե լԱր շակալ ի Նինուեէ աԱ ի 
մեհենին Նղիմացւոց 129-ին նախ բան զ՝$ր ♦, ալսինբն ըստ ժամա– 
նակագրութեան ^որենացւոլն՝ իբր բսան և հինգ ամաս լետսլ 
բան զմահն Արշակար 

16. Իսրենացին լետ աալպ աիրել Արշ ակալ մեե ի համ օրեն Ա– 
ոիոլ, €երրորդ մասին աշխարհիս»՝ տալ նմա թադաւորեցուցանել 
պեղրայր իսր Վաղարշակ ի վեր այ Լարհ, որպես թե հ-րկ համ արև– 
լսվ առնել ալնպէս ի հասաատութիւն թագաւՈրութեան իւրոլ 
աՊաաեհ իմն համարեալ այսպես անշարժ իւրոլ թաղալո րութեանն 
լինելիք ւսահման տալով նմա զհիւսիսի և գարե մ ուտս»։ Ալլուր 
թէրք Ա« Ը*) աւելի մանր կը լիշե ^Լաղարշակալ տրսւաե եր¬ 
կիրներն լԱրշակալ, ալսինբն ւզմասն ինչ լարևմտեալ Ասորւսց», 
€ ղՊաղեստին» , ւղԱսիա » ( Աելևկեանց երկիրը) , « զբոլոր Մի– 
ջերկրեալս» (Փոբր Ասիա), €ղ&՝իտալիա» (ք^եսաղիա 9) , ի Պոն– 
տսսէ մինչև ի Կասպից եով, *ի եովէն Պոնտսսի մինչև ի տեղին՝ ուր 
Կալկաս լարևմտեանն լանդի եով » , և ՀպԱարւզատական » , մի¬ 
ով բանիւ՝ Հղկես թադտւորութետն իւրոլ»։ Արշակ որպես թե 
բալ ական չհամարելով զալսոսիկ՝ Վյալար շակալ կամաց և բաջու– 
թեան կը թողոլ ընդարձակել զտերութիւն իէ֊ր* «Եւ ալլ որ չափ 
միտբ բո և բաջութիւն հաաանեն* ղի սահմանբ բաջաց զենն իւ– 
րեանց, որ բան հատանե% ալն բան ունի»։ Արշակ կ՚որոշե նաև ալս 
նոր դուստր աերութեան մ ալրաբաղաբ ղԾեբին, ւբաղաբ թա¬ 
գա ւոր ութեան տալ նմա ղՄերին»։ 

Ա||# պաամ ութեան անտեղոլթիւնն ինբնին լալ անի ե։ մտնա- 
ւանդ սրոց դիտակ են բազաբական հան դաման ած ց առաջակողման 
\Լսիսլ լերկրորդ գարուն նախ բան զ՝$ր*է ՏԼարևմտեան մասն 1ևա– 

ր^ոց, ղՊաղեստին, ղԱսիա, ալն ե զերեէր իշխանութեան Աելև– 
կեանց, բոլոբ փսբր Աօիա, և ալն ընդարձակ երկիրն ի եովեն Պոն– 
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սասի մինչև ի հովն Կասպից հանդերձ Ա,ւ^աաականաւ –գրեթե 
ամբալ թագալյգաոլթիւն մը — Վ^ազարշակայ պարգև ելաւ համար՝ 
հարկ Հր Արշակայ ունել եթե աչ ւգամենայն տիեզերս*, զրսվէս 
աաՀ ուրեք Իորենադին (գիրք &♦ գլ. Ը«)՝ գեթ։ որպես ոպքար աաՀ 
ԼդՀհք Գէ Ր–)՝ երԽէ" մաաԸ "Ր հ"էէ Ա4-* *Աքք*4 "Փրէ 
ևյպսպւգ. մասփն աչքաաքՀխէ օրպէս Հէրականատն պաաէմ^ւթհոան, Լե– 
րսդոաեայ Հ ուսանել ի չորրօրգՀն , ար յաղագս բաժաներայ գրա“ 
քար երկիր վերիս մասունս, և կոչեալ պամն Նւրսպիե (ելրոապա^* և 
պամն Լիքիե ԼԱփբիկե)։ ե պամն Ասիս», ռբսւմ՝ եւ տիբեպչյ ՀՀթջախ 

• Բ* ք*)ւ 
18, Պարթևք երբեք չափրեդին աչ թե աշխարհիս եր֊ 

րորգ մասին* այն Է րոլսր **յլ և ոչ այն երրորդ մասին եր¬ 
րորդին, մանաւանդ նախ քան ք՝^ւ, երկրորդ գարուն Հիսուն* 
քանզի ըոա ժաման ակա դրա, թեան Ւորենաքւսխ, ինչպես գի էրին ե 
մակաբերել ի ^Ը* *Էէխո1 երկրորդ զրոդ նորա՝ Վ^ազարշակայ թագա- 
ւորութեան րնեայուաե թո լականն է 166 նաֆ, Հան է%., «ո֊ Երե– 
սելեաւձ Ոնաի»Քաւ. (174—164), մինչ դևո. արրևկևանյ իչխանայ֊ 
թէւնը ոչ միայն կանգուն էր յԱսորիս՝ այլ և. բալւսկան զգրաւպր, 
մինչ/և Գեմեարի Նիկաաորայ արշաւեվ ^143) յագթանակալ ի վերայ 
հզօրագունին ի թադալարս Պարթևադ, Միհրդասազ Ա– պ, որ ե 11ք– 
շակ ՏԱ կամ Արշավ մեն 1”որենադւպն, և ձպբօր Գեմեարի* Աև> 
աիոքայ 0 իդիաեայ ի վեր այ րոքորդին Միհրգաաաայ» էրա հա տայ ք^-ի 
որ ե Ավւշա^ V1 I1 Պ աղե ստին ՚կր տիրեին Մակարեանք, Օայդա և 
8սվեաթան (166—144)* Միքադեաք* վերինն, ալր էին Մերին, էք^> 
սիա և Ամիդ (Տիդրանակերա^՝ էր դեռ. րնդ իշխանաւթեամր Ս1ր– 
լևկեանդ* աո. Ծիգխոկսն Անտիոքաւ (137), Միջադիր աադ այն մասր 
Vի զգոն իա անսւամբ եզաւ ինքնորեն4 իսկ ի Փ սքսւն Ասիա թագա– 
ւորութիւնք, ինչպես Պերգամոն* Րիւթանիա, Գաղատիա* \ևոսրա 
դովկիա, Պոնտոս, 190-էն հեաէ ընդ պաշտպանութեամբ Լոսմար 
եդւոդ կը կազմեին դաշնակդսլթիւն մր$ սրում մասնակիդ Հին նաև 
Լայք, Արտաքս իաս կամ \3րտաշեո (Տես եք 86) 

19* Արդարև Մի հր դա ա 1Լ (ԱքՀակ ^*)է որ Հը թսւի լինելհս- 
րենադւոյն Արշակ մենն% ընդարձակեդ Պարթևադ տերութիւնը և 
հասալ մինչև նփրատ աո. Գեմեարիւ Աովաերաւ (162 — 160)., րոպդ 
այս յաջողսւթիւնը չաևեդ երկար։ Գեմեար Նիկաաար (146 -125), 
ար պես ասադաք սա կալիկ մի յասձսքՀ վանեդ պՄիհրդաա* մւ թե* 
պէա *\՝եմետր բոնուեդալ դերի% րայքք Պարթ1լք չհամարձակեդէմԽ 
այնուհետև, կամ չհամարեդան խոհեմ ութիւն, անդն ել բաս Տիք 
րիս Լոյոմայեդւոդ սրըսաորե աճող զօրսւթեան դեմ Հա*ւախսկսգմաՆ 
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Ասիոլ* ա»շխարհակարէւթիւն Պարթելաց էր անգր յ»»ե՝ 
Տիգրան մեն (86—96) Խզալ. առաջին, որ հանդերձ մ են ալն Միհրդ*ա– 
աաւ ազգականաւ թրով համ արձակեցաւ ի վէգ գաէ ընդ Հռոմսղ– 
եցւոց, գրառելով զ Միջագեաս > գՊաղեստին, զԱսորիս 1է 
(ևր^աէ Օւ««ւ^ այն րնդարձակ տէրութէլնը» քոք ըստ Հ*որենացթ.սյնր 
որպէս թէ Արշակ մեն պարգև տուաւ եդրօր թրում Վաղարշա֊ 
կալ չունի ամենևին պատմական հիմն, և չիր ուրեք յիշուան 
ի պատմագիրս 9 որ մերձաւորագոլն են ժամանակալ քան զթորենա– 
ցին, նա գրեթէ ժամանակակից, որպէս Պոդիբիոս և Ս*ւբաբոն* 

ՏՕ* ք»յյ և ա/նպէս է՚որենացին կ*ուզէ որ հաւատանք, թէ 
Վյաղարշակալ Հալոց թագաւոյր տրուելուն պատմութիւնը ժամանա¬ 
կակից աղբեր է է, ալն է ի Մար Նրա սալ։ 8 ալանի է ոակալն Վ«ւ 
ղարշտկտլ պաամութեան գաղտնիքը* Ամեն ազգ կամ գեղ երևելի 
անձէ մը լաո֊աջ եկան ցուցնել, որպէս արդէն ասաց ալ՝ հին սո¬ 
վս րութթն էր, որ և շատ որոշ կը տեսնուի առ. է՚որենացւսլն։ ք^ւրւե 
հալ ազգէն սկսեալ գրեթէ ամեն ցեղ կը գտնենք առ I*որենա–- 
ցւոլն անձէ մը սերեալ։ Ալսպէս Հալը կը սերի ի Հա/կար Ւզնունին 
ի ք^այալ, ^հրռխոռունին՝ ի Ււրո֊այ, լԱրամալ, Աիւնին՝ ի 
0իսակալ* Մս&գակունին՝ ի Միանդակար Աղկոլնին՝ ի Ծ լա քար 
Անունին՝ ի %ինար Վ^անանգեցին՝ ի ^Հընգալ, և ընգէր ՍԼրշակունին 
չսերէր Արշակէ մը* և որ Արշակ լաարմարագոյն էր լինել նախահալր 
ալս թագաւորական ցեղին, քան քԱ^շաք մեն։ Ալս գաղափարը 
բալյական էր ղԱրշ**կ մեն առնելսլ տէր ամբողջ Ասթլ յ ւերրորդ 
մասին աշխարհիս*, և տալ նմա, աշխարհակալի մը անսովոր մեն– 
անձնութեամբ պարգևել Հայոց € %կէս թագաւորութեան իւ– 
րոլ»։ ԱպաքԷն պիտի հալա տայինք, ինչպէս հա լա տա ցին մեր նախ- 
նիք* թէ Արշակունիք լԱրշակալ էին՝ եթէ ժամանակակից պատ– 
մոլթիւնը չհերքէր ալն տիեզերական աշխարհակալութիւնը, զոր Ւււ– 
րենացին կ9ըննալէ Արշակալ, ուստի և տլն մեն պարգևը որ տըր– 
ուան կը պատմսւի Հալոց• և եթէ գարձեալ պատմութիւնը և բա– 
նասիրոլթիւնը չգա լին մեկնել Արշակունի անունը, որ կ՚ելլէ արդա¬ 
րև արշակ, տլսինքն ՍԱրքԱԱւ թագԱՈՈր բառէն, բայց ոչ Արշակալ 
անուանէն (տես էջ 8 3) ։ 

Ց1, ՏԼնագմանէ Արշակունեաց ունիմք երկու աւանգոլթիւնք 
տլսինքն ալն, զոր կը պատմէ ի*որեն ա ցին, որպէս տեսաք վերա- 
գոլնն, և ալն, որ կը մակաբերուի ի պա տմ ութ են էն Պողիբեալ և 
Ատրաբոնի։ 

քեէ ինչ աստիճան հաւատարմոլթեան արժանի են ալս երկու 
պաամիչք գիտել կարևոր է մեր պաամութեան ալս մասին հա– 
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մար։ Պոզիբիոս ապրերաւ նախ բան յքր* 8* գարուն սկիզբ էն դը– 
րեթէ մինչև վերջը* բանգի ենալ 205 –էն և մ եռալ ութանա մենի։ 
1՝բրև պատմագիր Նաղկերաւ Պազիբիոս ի ժամանակին* որ ընեայի 
Արշակա1 և Վ^աղարշակայ։ ^րթեալ ի զինուորոլթեան ընգ ձեռամբ 
Փ իղոպեմենայ զօր ավարի Աբայերւոր՝ դտնուերալ ի բազում ճա¬ 
կատս։ (՝այր Պոզիբիոս ոչ միայն զօրավար էր* այլ և իբրև դեսպան 
կամ պատանդ Աբայերւոր կողմ էն 17 տարի մնալով ի Հռոմ և բա¬ 
րեկամ ազեալ \միլեանր և Օկիպիոնեանր ալն գարուն առաջին աշ¬ 
խարհակալ ազդին բաղաբադիտութենէն ու սալ բազում ինչ։ ^«– 
ղիբիոս լետ մնալոյ այնչափ տարի ի Հռոմ% շրջերաւ յՆւրոպաէ 
յ^փրիկէ և յԱսի ա։ Շետ այսպիսի և այս չափ պատրաստոլթետն 
եկն Պոզիբիոս ի դրել զէ^ր ընդհանուր պատմութիւն* ուր նախ բան 
զ՝$ր* 220֊էն սկսելով մինչև յի*–ր ժամանակ Հռոմ այերւոր պաամու– 
թեան առընթեր կը դնէ ուրիշ ժամանակակից ազդար պատմու¬ 
թի ւնը * դիտելով ի նոոա մանալանդ գինուսրական և դեսպանական 
դորեողութիւններք դիպար պատճառներն և առիթը և զրո յս 
բարուր և զտաղանդս իշխանար և պաշտօնէիր։ Պոզիբիոս կը պատմէ 
ճշդիլ* կը դատէ կորովաբար և կը յանդիմանէ անաչառ։ Համառօտ 
ասել Պոզիբիոս դր ած՜ կերևի բազա բադիա ար * ռազմադիտար և 
փիլիսոփայիր։ 

Ռչինչ ընդհատ երևելի էր կրթութեամբ և հանճարով \1աբա¬ 
բոն* բազմահմուտն ի հին աշխարհագիրս։ ՝Ծնեալ ի միջոցի Ա» գա¬ 
րուն նախ բան յԱմասիա բազաբի ^Հապագովկարւոր» յետ 
գաստիարակուելոյ ըստ արժանւոյն% շրջեր ալ յառաջակողման Ասի– 
ոյ* ի 8ոյնս և յՆտալիա* կերաւ երկար ժամանակ ի Լռոմ և մեռաւ 
ի վերջին ամս Տիրերի։ 0ար աբոն ունի Աշխարհադրութիւն 
դիրս ։ սրոց մեեադոյն մասն կայ։ Ա|օ աշխարհադրութետն մ էջ կը 
դտնուին ոչ սակաւ պատսւական աեղեկոլթիւնբ պա տ մ ական բ։ 
ժամանակ մը այնպէս մեն էր անուն քէտրաբոնի յնւրոպա՝ մինչև 
աշխարհագիր անուամբ իմանալ գնա միայն։ Մի միայն ստուդա– 
գոյն տեղեկութիւն զսկզբանէ երկրորդ Արարատեան թադաւորոլ– 
թեան կամ զԱրշակունեար դտանեմբ առ \1տրաբոնի* ստուդադոյն* 
բանզի 8տ բաբոն ոչ միայն ժամանակակից և մօտ էր, ժամ տնակալ* 
այլ և դրարի մեզ։ 
ՁՁ. 8 երկրորդ գարուն նախ բան զ՝$ր* կային ի Փոբրն Աս իա չորս 

կամ հինդ թադալորութիւնբ—Պերդամոն* Ւիւթանիա* Գաղաաիա, 
^ապադովկիա և Պոնտոս, ընդ ազդերութեամբ Հռոմ այերւոր* մա– 
նաւանդ յեա ճա կա տուն Մադնեսեայ* այն է յետ պարաութեան 
Անաիոբայ մեեի (190|ւ Պոնտոսի թագալսրը Փառնակ իբր 1Տ0–ին 
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նախ շան քքքէ սկա ալ. ընգարձակել զաէք սւթիւն իւր։ միլս թագա- 
ւորաց երկիրներ էն աեղեր գրաւելով։ Հռոմայեցիք որ այս տէրու– 
ր*–ն9 և ոչ միոյն զօրանալը կքուզէին% ազգ արարին Փառնակայ 
քաշուիլ դրացի աէրութեանց երկիրներ էն , միանգամայն խրաա 
աոալով Պերգամսնի թագավորին Ե«–*էենեայ և Կապագովկիոյ թագա- 
լորին Արիարաթայ զօրօք մա անել Փաոնակայ երկիրը։ «էքփոթե* 
ցաւ Փառնակ, աս է Պոպիբիոս ժամանակակից , և յան1ն առալ. 
սբսվ 1 իցէ պայմանաւ ընդունել խաղազութիւնը ։ Շետ երկուստեք 
բանագնաց լինելոյ բազմիցս ի ձեռն հրեշտակաց՝ կռեցան դաշինքն 
Երին ակ զայս» «Ւ*աւզտզութիւն մշանջենաւոր ի մ էջ Եւմենեայ, Պրու– 
սիաստյ, Արիարաթայ ք Փ աոնակայ և Միհրգտտայ։ Պասն ակ մի 
գիցէ երբէք զոտն ի Գտղատիա։ \Լմենայն դաշինք կո֊եալք ընդ 
%տզտտացիս եդիցին իբրև, զչեղեալս։ Փառնակ ելցէ նաև ի Պափ– 
զագոնիոյ և գաիձուսցէ անդր զբնակիչս երկրին զորս խախտեաց, 
նոյնպէս զզէնսն և գայլ ամենայն կազմաՆ զոր առ. անտի։ քՀերկիրսն 
և զ կահ և զկազմաե և զպաաանգսն զոր առ. յԱրիարաթայ գար– 
ձոլսցէ ի նա« աացէ և զ$այա, քաղաք փ"քր մոտ ի Պսնտոս* ար– 
ձակեսցէ զգերիս և զփախոածայս առանց փրկանաց, նաև զամե– 
նայն արեաթ և զինչս զոր հանեալ է ի Մորզիասայ և յԱրիարա¬ 
թայ աացէ ք և հա տոլսցէ նոցա ինն հտրիւր քանքար, երեք հա– 
րխր ևս Եւմենեայ փոխանակ Նախուց պատերազմի , գարձեալ 
երեք հարիւր՝ Միհրգտտայ կուսակալի փոքուն Հայոց*։ <Ա|ս դաշ– 
նագրոլթեան մասնակից էր , կը յալելու Պողիրիոս , (վերինի 
Ասիոյ թագալսբներ էն Արտտքսիաս (Արտաչէս), որ կը թագաւորէբ 
ի վեր այ մենի մասին Հայսց (V*եեաց՝)։ Գաշնագրութեան մ էջ նշա– 
նակուաե էին նաև թիւ և պայման ք պատանգիցն զորս տալոց էր 
Փառնակ* և երբ եկան պատանգքն՝ մեկնեցալ զօրն Եւմենեայ և 
Արիարաթայ, և այսպէս վերջացալ պատերազմն» (Պոպիբ* դպր* 
Հակա*. Գ.)։ 

Աքւք այս գաշնագրութիւնը եզալ 1 ՏՕ֊ին կամ ամալ միով լե– 
տոյ նախ քան զ՝Հր*։ Ապա յայտ է թէ երկրորդ գարուն կիսուն 
մ սա նախ քան զ՝Հր.է ըստ ժամանակագրութեան Իորենացւոլն իբր 
երեքտասան ամալ յառաջ քան զկարեեցեալ թագաւոլասւթիւնն 
Վյողարշակայ՝ կային ի Փոքրն Աս իա Նանոլցեալ թագաւորութիլնք, 
բարեկամ և դաշնակից Հռոմայեցւոց, և թէ ի Հայս կը թագաւո– 
րէր յա էնժամ Արտաքսիաս, այսինքն Արտաշէս ոմն» ինչպէս յտ յա¬ 
նի է յանուանէն՝ ի բնակաց երկրին։ Որովհետև Վյսղարշակայ են– 
թադրեալ թագաւորոլթեան թոլականն է, ըստ հտշուոլ \Ըորենա– 
ցւսյն, 166 նախ քան զ^ր*% ապա հարկ է ենթադրել թէ տիրելն 
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Ար շակայ մեՆ ի բոլոր Ասիոյ, հերրորգ մասին աշխարհիս» է ե զալ. 
յաոաջ քան գամն 166 նախ քան զ$ր*։ Սակայն ի պաամ ութ են է 
Սելև կեանց գիտենք* թե Մի հր դատ Ա** այն ե Ար շակ (Արչակ 
մեՆ ^ոբենացւոյն^ք աո. Գեմետրիւ 0 ովտերալ (162—150) յաոա– 
ջացալ. դեպ յնփրատ* և առ. Ղ՝եմիտբիւ Նիկատորալ, որգւով Սով– 
տերայ ;(140—125) ստիպուեցալ յևտ քոշուիլ (143). և թեպե"* 
Ղ*եմետր բոնուեցալ գերի՝ Անտիոքոս ՍիաիգԷս եղբայր մետ¬ 
րի յաոաջ տարաւ պատերազմը մինչև ցմահն Միհր գա տայ (139)* 
և Պար թևք այնուհետև չանցան ընգ Նփրատ՝ րայց եթե աո. 
^Հրասեաւ (04)* երբ սկսան կրել յա րձտ կումն ի Հռոմայեցւոց։ Տի¬ 
րելն Արշտկայ մեՆ իք ըստ Հ*որենացւոյն9 բովանգակ \Էսիոյ9 *եր– 
րորգ մասին աշխարհիս» ք և տալն զարևմտեան Ս*սիա9 Հղկես 
թագաւորութեան իւրոյն9 Վ^ա զար շակայ* եթե >եը ՚ճշմֆորիտ՝ չեր 
կրնալ զանխուլ մնպլ ի յոյն պատմագրաց, մանաւանգ ի Պոզիբեայք 
որ որպես ասացաք եր ժամանակակից։ 0չ միայն զաշխարհակալոլ - 
թիւնն Արշակայ մենի և զանուանս և զմեՆամեՆ արութիւնսն Վա– 
ղարշակայ և երկուց յաջորգաց նորա9 Ար շակայ և Աբտաշիսիք յիշ– 
ուաՆ չենք գտներ այլուր՝ բայց միայն աո ^որենացւոյն՝ այլ և 
աո Ստրաբոնիք որ ժամանակակից եր $իգրանայ մեՆի% կը գտնենք 
զՏիգրան մեՆ յիշուաՆ իբրև ի յաջորգաց Արաաքսիասայ (Արաօր. 
ղի սի) ւիղելոյ ի Պողիբեայէ Եթե Տ իգրան մեՆ9 որ էր՛ Արշակունի 
ըստ ժամանակակից՜ պատմութեան, եք սերունգ Արտաքսիասայ9 և 
Արտաքսիաս եր քևիկ Լայ՝ ապա Արշակունիք ևս եին բնիկ Հայք 
սերունգ Արտաքսիասայ9 և ոչ Արշակայ Պարթևի * և կոչուաՆ են 
արշակունի ոչ յանուն Արշակայ մեՆիյ իբրև սերունգ նորա9 այլ 
իբրև թագավորական ցեղ։ Արգարև կար աւանգութիլն աո Հայս$ 
ինչպես կը ւիղեն ոչ միայն Հ*որենացին9 այլ և ք՝ ու զանգ և Ագաթան– 
գեղոսք թե Արշակունիք ազգական եին Պարթևաց։ քայց եթե մանր 
միտ գնենք այս ալանգութեան պարագաներուն՝ կը տեսնենք, որ 
Ս*րշակունեաց ազգական ութ ի ւնն ուղղակի Պահլաւ ցեղին հետ եր* 

Այսպես աո Ւուզանգայ և աո նմին իսկ Ւորենացւոյն միշտ 
Պահլաւ իշխանք կը կո չուին ազգական ք Արշակունեաց։ ՎասՆ Աչա– 
ն այո զան այ Պահլաւի9 զոր Շապուհ ղրկեց ի վերայ Արշակայ՝ ասե 
I՝ուզանդ ք թե եր ի տոհմեն Արշակունեաց. ձԱզանայոզանն որ ՊաՀ– 
լաւն եր ի տոհմ են Արշակունեաց • • • գայր հա սաներ ի սահմանս 
Հայոցն (Ւոլզ* 0՝. ԼԸ.)։ Նոյնպես վասն այլոյ պահլաւ իշխանի 0ւ»ւ.– 
րեն կոչեցելոյ ասե* թե եր ազգական Արշակայ* < Նապուհ արքայ 
Պարսից կազմեր պատրաստեր գունգս9 և 0 ուր են ՊաՀչաէ.* որ ազ¬ 
գակից եր Արշակայ թագ ալորին Հայոց՝ աոաջնորգ նոցան (է^ոլզ* 
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1*. Հ՚որենացին նոլն Ալանա լոգանալ ազգականութիւնը կը լիշէ 
ոէ֊րէշ կարևոր պար ադա լի ահ* *Պարապ առեալ $ ասէ* Նապհոլ ի 
պատերազմացն՝ առաՀէ ի վեր ալ Արշակալ զ Ալան աո զան ոմն ՊաՀ– 
լաւիկ որ էր ազգակից Արշակալ է . • . Օւստի տարակոլսեալ Արշա– 
կալ լղէ պատգամ (արւ Ա^անաոքա1|է եթէ 1՝ւււ, արիւն իմ և հա– 
րազատութիւն, Ը^գԷր ալգպիսեաւ վարես զիս ջերմութեամբ* թէ֊ 
պէտ և ակամալ զգալուստ հո գիտեմ> ոչ կարացեալ սալթաՀել 
զհրամանս Նապհոլ՝ գալ ի վերալ հո ազգականիս։ Ալչ արգ թու– 
լացո ինձ ղողել ուրեր վալրկեան մի ժամանակի ք մինչև ոգի ա* 
ռեալ անցանել կարացից լերկիրն 8ունացք և գոլ կալցես զաշխարհս9 
և բազմաց լին էն հանգիպեսցիս բաութեանցք որպէս ի մտերիմ 
հար ազատ է։ արձուցանէ Ալանաոզանն ալսպիսի պատասխանիս և 
ասէ. Ւէ ու. ոչ խնալեցեր լա զգա լին սն մեր Կամսարականսք որ 
տռաւել Հան զիս էին հո հարազատագոլնՀք դենի ձեր մասամբ և 
աշխ ար հալ համա բնակալ ք զիարգ լինէն ակն ունիցիս ի Հեզ խնտլ– 
ել9 հեռացեալ դենիս և բնակութեամբ» Հ՛որ* է. Վաօհ 
համսարականաց տես էջ 87)* Ղէաև ՆուրԷն զոմն Պահլաւ կը լիշէ 
Ւորենացին իբրև ազգական Արշակունեաց9 գիրՀ 4. 
Օա ևս արժանի է գիտողութեանք զի ոչ ուրեբ ի հին պատմագիրս 
մերք ոչ լառաջ Հան պխորենացին և ոչ առ. ^որենացւոլնք Պար» 
թևՀ կոչու էհե են երբէՀ Աբշակունի 9 որպէս ալլուր լիշեցահ Լէջ 
81)« Պահլաւ կուշանաց^ ցեղը միալն կոչուան է Արշակունի (ք՝ուզ* 
1*». 4. է*է Լ^** Ե» է 4. ԼԷ.)է Նթէ Հալ Արշակ ունիՀք իբրև 
սերունգ Արշակալ մեՆի Վ^աղարշակասք կոչոլեցան Արշակունի՝ 
ՊահլաւՀք ալսինՀն ք*ահլի թագա լոր ական ցեղն ընգէր կը կոչուի 
Ար շակունի* միթէ ալս ցեղն ևս կը սերէր ի մենէն Արշակալ* 
ՀՏԼԱրշակունեաց տես և էջ 81—87)* 

23. \*որենացին լետ պատմելսլ ւերկրորգ գլուխ ք, գրոցն 
ղաիրել Արշակալ բոլոր Ասիոր «երրորգ մասին աշխարհիս», և թա~ 
զաւորեցուցանելոլ պ^Հաղարշակ ձի վերալ աշխարհիս մեր որ զհիլ» 
սի սի և զարևմուտս տալով նմա սահմանս»՝ կսկսի պատմել Վա– 
ղարշակալ գորՆերը։ Մենագոլն ար ժանի հ Վ^աղարշակալ եղև 
ըստ \*որենացւոլն9 որպէս արգէն ասացաւ լզել զՄար Նբաս առ 
եղյբալր իւր Արշակ բերել զպատմութիւն Հալոց ի գիւանէն Նինուէի։ 
Աօ. ի տալ կատարել Վ^աղարշակալ զալս զորն՛՝ հարկ էր նախ լար– 
մարացնել պարագաներըք որ կրնա լին թելագրել նմա և տալ ի գլուխ 
հանել զալն գորն։ (\ւստի նախ՝ որպէս թէ Արշակ կանխալ պատ– 
ուէր կուտալ Վ^աղարշակալ ՀՀաԽւթ՜եան և իմաստութեան հոգ 
տանել»ք և Վ^աղարշակ *չառնէ անփոլթ զխրատոլ Նորա»* նաև 
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զՀայաստան որպէս թէ կը գ—նէ Վ.ազարշաօկ անկարգ և վայրենի.–֊ 
<0չ կարգ ինչ քեալ ասա լա յանի –ասէ Վյազարշակ* ըսա Ւ՚որենա֊ 
ցլոյն* ի նամակին իւրում առ. Մրշակ—և ոչ մեհենիք պաշաա- 
մունչ* է և ոչ գլխտւորաց աշխարհիս առաջինն յայտնի է և ոչ վեր՜ 
ջինն ք և ոչ աԱ ինչ օրինալոր, այլ խառն ի խոԼՈե ամեն Ակն ել վԱԱրե֊ 
Նի>* ՄպաբԷն հարկ էր զայոոսիկ իրրև յա ռաջա բան գնել* որպէս 
զի հետևէր Վ^ազարչակայ ելանելն ի խնդիր Հայոց պաամութեան։ 
Փիտողութեան արժանի է սակայն 9 պի Ւորենացին կուաայ ՝Լազար– 
չակայ գտանել ի Հայս ւխառն ի խոլռն զա մ էրն այն և վայրենի** 
մինչ ըսա երկուց հա ւա տարի մ պաամ ագրաց ք Պո զիրե այ և Օա^ւա– 
բոնիք մին ժամանակակից և միլիոն մօա ժամ տնակալ* արդէն նախ 
չռսն զ՝$ր* երկրորդ գարուն գրեթէ կիսուն (188—168)» Մրտաբսիաս 
(Այաւաշձ՛11) կը հաստաաէր ի Մենն Հայս նոր թագա լորու թիլն* 
բա լա կան մևՆ՝ մինչև մա անել ի գաշնակցութիւե դրացի աէ– 
րսւթեանց Փոբուն \Լսիոյ (էջ 233) և վայելել Հռոմտյեցւոց բարե– 
կամութիւնը * և կը շինէր ամրոցներ և բա զա բներ ք մանասւանդ 
զպար սպա լորն Մրտաշատ առ Երասխաւֆ *մե1ր և գեղեցիկ* ըսա 
\1 արա բոն իք և այս իբրև երեբաասան ամալ միայն յաո աջ բան զկար– 
Նեցեալ թուական թագաւորելոյ Վյազարշակայ ի վեր այ Հայոց է 

Տ4. Վյաղարշակայ պէս ուսումնասէր և իմաստուն թագաւորի 
ապաբէն վայել էր լինել նաև հզօր* բաի յադթողք օրէնսգիր և 
տշխարհաշէն. և արդարև այսպէս կը նկարագրէ գնա ^որենացին* 
«Սա այր բաջ և խոհեմ, ըն դարձա կետդ ի վերայ սահմանաց իլ֊ 
րոց9 և կարգս կենցաղականս* որչափ մարթ էր* սահմանեաց աշ¬ 
խարհիս ք և նախարարութիւնսք և նոցին նախարարութեանց նա- 
հապետոլթիւնս հաստատեաց զարս պիտանիս* (խոր* Թ» Օւտ– 
տի և ամբողջ վեց գլուխ կը նուիրէ ^որենաքին Վազարշակայ գոր– 
Նոց* որպէս ասէք էհաւաստի պաամութեամբ լի* և արժանի բանից 
ոզորկագունից և յ*Լովից* (խոր* (՝. է*)9 

35* 81րա առաբելոյ զՄար Նբաս ի *Նին ուէ ի խնդիր պաամ ու– 
թեան Հայոց՝ առաջին երևելի գորՆ Վազարշակայ լինիֆ բոա Ւ*ււ– 
րենացւոյնք սանձահարել զՄակեդոնացիս (զՍելևկեանս^, և նուա– 
Հել պատերազմաւ հիւսի—յին արևմտեան և արևմաեան (Փաբուն 
ՀԼսիոյւ աէրոլթիւններնք զՂյազիկա* զՊոնաոոս* զՓռիւգիաք զՄա* 
ժաբ և գայլս է Զարմանալի է արդարև* զի Պարենագին* յետ ա սե¬ 
լս յ թէ Աքչա^ տիրեց էերրորդ մասին աշխարհիս** այն է 
\ձսիոյ տակաւին կանգուն կ9ենթադրէ Փոբուն \Լսիոյ տէրութիւե– 
ները և զՄակեդոնացիս * այսինբն Մսորւսց կամ 11ելևկեանց տէ– 
րութիւնը. բանգի ասէ թէ էՊոնտոս* Փռիլգիա* Մաժաբ ոչ դի• 
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տելով զհամ պատերազմին \Լրշակալ աո. Մակեդոնագւոգ պետոլ. 
թիւնն ղմիաբտնսւթիւն դա զանգն հաստատուն պահեին»։ Միթե 
այս տէրութիւններն աշխարհիս երրորդ մասին (Մսիոլ) մ էջ չեքն։ 
սրում արդեն աիրաՆ Էր Աքշ**»(ք* Ղալնպես լետ աալոլ Մրշակալ 
պարգևել Վյազարշակալ *զ\Լսիա և զա մ են ալն Միջերկրեալս», ալ֊ 
սինբն 0ելևկեանգ երկիրները, կամ Հ՚որենագւսլն բարւով, |1քա– 

կեդոն ագիս և ղՓոբրն \Լսիա՝ նորեն նոլն Վյազարշակալ կոլ տալ 
€ սանձահարել ղՄակեդոնագիս» և նուաճել ♦ Արուն Մսիոլ տէ– 
րսլթիւնները Նանր պատերազմ ալ է 

Տ6, I"1որենագին Վյազարշակալ դեմ ոսոխ կը լարուգանե Մոր– 
անուն զոմն, որպես ասե% էալր սրտեալ, անգամովդ եր¬ 

կար և. ընդ իրեարս պատշաճ, զոլդ մարմնոլն և սլժ սաստիկ սւնե– 
1"փե* Ա/ո հսկալնք ըստ Հ*սրենագւոլն, միաբանելով Փոշուն \Լսիպ 
կողմերը <կը գրգռփ ի պատերազմ ընդ Վ^աղտրշակալյ։ Վ^ազար– 
շակ ժողովելով լԱտըպ ատականէ և. ի Հա1ոՏ €Քաէ ^ Աշնուտն ի մար¬ 
դիկ* (տես եջ 2 06)ք Հորպես թե մասն աշխարհիս», լետ 
կքթելպ պնսսա լԱրարատեան նահանգին, « ի միջոգի աշխարհիս վե– 
րադոլն բան զակունս Մորին մենի լափն նրասխալ, գի ոչ գԷտԷԷն 
դկարգս էնչ>՝ կը լարձակի ի վեր ալ միաբանելուն ընդ ՚Մորփէւ֊– 
դիկե-ր տերազմը կը սաստկանալ, Վյազարշակ կը վտանգի։ Մոր– 
փիւդէկես կը *ձգե զսուինն, բանդի էր կորովի և երկայնաձիգ, 
որպես ի թոիչս սրաթև հալոլգ», և մինչ մերձ եր ընկենուլ ղար– 
Հայն՝ <արբ բս*ջբ և անուանիը ի զարմիգ Հալկալ և ասորեստա- 
նւոյն 0ենեբերիմալ ընդ մեջ անգեալ աշտեի*֊ հարեալ սատակեն 
զբաջն»։ &օրբը կը գրուի, վտակբ արեան կ9ողողեն ղգետինն» 
բալգ երկիրը կը խաղաղի ընդ ձեռամբ Վյաղարշակայ, և Ս&հԼլ– 
կեանբ կը դադրին ի պատ երազմելոլ, < լալն մ հետե գադարեալ 
խաղաղեր ^րՀէրն՝ նուաճեալ ընդ ձեո.ամբ Վւսղարշակալ, և Մակե֊ 
դոնագւոգն դադարեալ գոռն»։ 
Տ7, Ար մանր նկարագիրը, որ սովորական ե հթ* ժամանակի 

պատերազմներ ուն՝ բալա կան չե պատմական հաստատութիւն տալ 
վերոլիշեալ պատ մ ութեան • ալս հաստատութիւնը մենբ ալն պատ– 
մ ութ են են դուրս կը փնաո.ենբ։ Ե ժամանակին լորում 1°որենագին 
նուաճեալ կը դնե Փոբուն Ասիոլ աերութիւններն ի ձեռն Վ^աղար– 
շակալ կը գտնեն բ ղնոսա ի մեեի անգորրութեան և լապահովոլ– 
թեան։ Պատերազմ Փոբսւն Ասիոլ տէրութեանգ դեմ և նուաճումն 
ր»*յ*ջ Հան զՓիհրգաա մեե՝ լիշուաՆ չե ս*֊րեբ ի ժամանակակիգ 
պատմութեան, և ոչ Հո-ոմալեգիբ լուռ, կը կենալին որ և էգե 
ձակման դեմ ի վերալ թագաւորութեանգ Փ ոբուն Մսիոլ, սրոց ւեա 
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զոշութիւնն կարևոր էր յապահովութիւն նոր ստացուաՆսց նոցա 
ի Միջերկրականին և յՍԼսի աէ (\ւստի անհնար էր Վյազարշակայ յար– 
ձակել ի վերայ տէրութեանց Փոշուն Մսիոյ առանց բռնուելոլ ի 
պատերազմ ընդ Հռոմայեցւոց^ ինչպէս իբր ութսուն ամօշ յե– 
տոլ շան զկարՆեցեալ թո լա կան թագաւորութևան Վյազարշակայ 
գիպեցաւ Միհրդտտայ և Տիգրանայ մեՆիք որ փորձեցին տիրել 
Փոշուն Մսիոյ։ Ւ1որենացին կու տար բոլորովին հակառակ շաղա– 
շականութեան Հռոմայեցւոցք Փոշուն Մսիոյ տէրութեանց միաբսք 
նել ի նպաստ \Տելևկեանց> ոսոխաց Հռոմալեցւոց, ընդ առաջն որ* 
դութեամբ Մորփիւղիկեար առանց ամենևին յիշելոյ, թէ ով էր 
այն Մորփիւղիկէօւ Փոշուն Մսիոյ տէրութիւնշ զայնու ժամտնտ* 
կաւ ունէին առանձին թագաւորներ ի սերտ բարեկամութեան ընդ 
Հռոմայեցիս։ Ւ Պերգամոն կը թագաւորէր Ն լմեն էս ք» (197—159)» 
ի Ւիւթանիա՝ Պրուսիտս (՝• (192 —148)* ի Կապադովկիա՝ Մրիտրաթ 
4. (166—1 30)» ի Պոնտոս՝ Փառնակ ք*. հալ Միհրգաաայ մեՆի (186 — 
157)* Մորփիւդիկէս ով էրէ 1)մանշ զՄորփիւղիկէս համարին լինել 
Միհրբարզանք յիշեալն ի Փիոգորոսէ \)իկեղացւոյ իբրև թագաւոր 
՝Ծոփաց (Ջ ամչ* Պաւք* Հր Հա* ՍԼ* 207)* թո լա կան սորա բազում 
ամ օ շ չառաջ է շան զթո լական կարՆեցեալ թագաւոր ութեանն 
Վյազարշակայ։ Դիտելի է ևսյ զի ՝Ծոփաց թագաւորութիւնը որ կը 
բաղկանար ՄեՆին Հայոց արևմտեան ն ա հան գներ էն (Ջ"ԸԸոըդ ե. 
ք^արձր Հալշ տևեց մինչև Տ իգրան մեՆք որ ըստ 0 արա բոնի 
ժամանակակից պատմագրի ք ջնջելով այն փ*շր թագաւորութիւնը 
միացուց զՄեՆ Հայս։ օւԱնդստին ի ժամանակէ Պարսից մինչև առ 
մեզ գտանեմշք զի Մրմենիա յետ անկանելոյ ընդ Պարսիւշ և ընդ 
Մակեգոնացւովշ% անց ի ձեռս թագաւորաց Ասորւոց (Սելևկեանց) 
որոց վաղ իսկ տիրեալ էր Մարաց, այլ հուսկ ուրեմն երկոշին զօ– 
րավարշ Մնտիոշտյ մեՆիք բաժանեցան զերկիրն* սոշա կ ոչէին 
Մրտաշսիաս և քէարիադրիս, որ յետ վարելոյ ի սկզբան զերկիրն 
յանուն Մնտիոշայր տեսեալ զտէր իւրեանց պարտեալ և նուա– 
՜ճեալ ետուն ձեռս ի Հռոմայեցիս» և լեալ մ իա հեն ան առին զա– 
նուն թագալորի։ Տիգրանէս ի զաւակէ Մրտաշսիասայք առ զմասն 
երկրինք որ ձգի առ Մարօշք Մղոլանիւշ և Վրօշ մինչև ի Խղշիս 
և ի նովեզերեայն ^Հապագովկիա։ քէայնոլ ժամանակաւ Մրտանէս 
(ըստ այլոց՝ Մրշակէս) Նոփացի» ի զարմ էն ՀԼարիագրեայյ ունէր 
զհարալային ք և մտնալ անդ զարևմտեան հարաւային մասն Մրմե¬ 
նիա յ9 այլ արկաւ յաթոռոյն և սպանաւ ի Տիգրանայք որ եղև միա– 
հեՆան տէր բովանդակ ՄեՆին Հայոց» ԼՍտրաբ* 15). 

ԶՏ. Հէանհարազատութիւն պատմութեան պատերազմին Վա- 
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զարշակա կը մ ատն է ու^|ւշ կէտ մը արժանի դիտողութեանդ այն է 
ժամանակի կանխումը (շէՕՏէօհ1՚0 0181116) > որոՀ Նորենացին զՇահապի– 
վանյ վերջին Աքւշ ակունևաց բանակատեղին դ կը դնէ առ. Վ^աղարշա– 
կաւդ Հանգի հոն կու տայ նմա կեդրոնացնել զզօրս ի*֊ր։ Արդարև. 
Ւ* որ են ացին աո. ի չաալոյ կա սկան* կը լռէ Նահապիվան անունըդ 
յա լան ի է սակայն ք թէ բան րն էմօտ յակունս Մ օրին մեՆի լափն 
նրասխար՝ կ՝ ակն ար կեն զՆահապիվան։ Վ^երջապէս ըստ մեզ անտա¬ 
րակուսելի էդ թէ պատմեալբն որենացւոյն զպատերազմաց Ար– 

շակայ և Վյաղարշտկալ կամ յետին 1ւ անստոյդ աղբերէ են, և կամ 
դիտմամբ հնարեալւ 

30» Նորեն ացին լետ նուա՝ճել տալոյ Վ^աղարշակայ Հղհիւս հէ 
և զարևմուտս* աս է. <Եւ. ալս այսպես կատարեալ կարդէ 
(Վ^աղարշակ՝) զկոզմանս Մաժաբայ Կապադովկիոյ) և զՊոնտոս և. 
զԵգևրացի ԱՀ (Նոր* ♦ ^»|ւ Նորենացւոյն այսպէս (ւկա րդէ> . բառով 
միայն անցնելը կը ցուցնէդ թէ չուներ ինչ ի պատմեր և քնչպէս 
կրնար ունենար մինչ ոչ նուաՀումն կար և ոչ ^աղարշակ* ուստի 
ինչպէս այլուր՝ նոյնպէս աստ կը ջանալ մթին բանիւՀ բար երել 
իւր պաամ ութեան այս ակար կոզմըէ Պարտ էրդ ասէդ ՂսէՕ առն էն 
(զՎ^ազարշակայ զա մ են այն ինչ մանր և լա յանի պատմեր բայց անցա/ 
համառօաիւ առանց ո՚ճոյ և կարգի $ 1ւ այս ի սիրոյ զոր ունիմ առ 
նա* - խաբեմ աստ վասն սիրելի առնն յա բոնի գրել զամե– 
նայն էւ մանրապատումդ զի անցի միայն զաեղիսն նշանակելովդ դհա- 

լաստին և զո՚ճն ի բաց թողեար վասն զկապ սիրոյ զհրաշալւոյն 
անխզելի պահելոյ* (Նոր* 

30. Շեաոյ բերել տալով զՎ^ազարշակ ի կոզմանս Տայոց՝ անդդ 
ինչպէս էյ երևի կամելով Նամիրամայ նմանցնել զիւ֊ր դիւցաղնն՝ 
կու աայ նմա շինել ամարանոցսդ որսոյ տեզիսդ այգիս և բուրաս¬ 
տանս 9 լեռներ հարթելովդ դաշտերու և հովի անելւու ջերմոտ օդը 
փոխելով ի բարեխառն և /առողջարար*—ւԳառնայ Հազարշակ) առ 
ստսրստսվն Պարխտրայ ընդ մէջ Տայոց ի գիջին և ի մառախլուտ տե¬ 
ղիս մայրեացն և ի լոռաւէտս* գեղեցիկ իմն կարգելով զերկիրնդ 
հաւասարելով զլեռնայինն և զջերմահոտն ի բարեխառն և ի զուգա– 
գեղեցիկ վալելչութիւն ի՚֊րոէ թագաւորոլթեան* ամառն ալին ժա¬ 
մանակին հովանոցս պատրաստելովդ լորժամ զհիլսիսով երթիցէւ 
%ոմս զերկուս աափարակսն անտառախիտս հանդերձ լերամբբն 
կազմելով և որսոց տեղիս դ և ղքերմութիւնն Կողալ ի մ արմ անդս 
այդեաց և բուրաստանաց» (Նոր* ԱՆ^)* 

31. Ա|Ա թերևս կարելի էրդ բայց Հան զալս զարմանալին գոր– 
եել կու աայ Նորենացին Վ^աղարշակայ։ Ւոլոր Կովկասեան ազդերը 
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կոչե՛լ տալով— ա^Հոչեցեալ զվայրենի և եկամուտ ազգսն որ ի յաշ– 

տէն հիւսիսոյ 1ւ որ ստորոտով մեեի լերինն ^\աւկասոյ9 և որ ի հո¬ 
վիտս կամ ի ձորս երկայնագոգս խորացետլս9 ի լեոֆեն որ զհարա– 
ւով իջեալ մինչ ի գաշաարերանն մեե*—պարթևական եանրու- 
թեամբ տալ կու տայ նմա այն վայրենիներուն սա միամիտ խրատը• 

«ՏԼաւաղակոլթիւն և զմարդագաւոլթիւն ի բաց բեցել յինբեանց9 
և հրամանաց և հար կաց արբունի հպատակ լիներ որպես ղի միլս• 
անգամ տեսեալ զնոսա* առաջնորդս և իշխանս հանդերձ գեղեցիկ 
կարգօբ հաստատեսցէ* (Ւոր* Աէք)ւ 

32. 81րա այս մեծամեծ կարգաց* Ւ1որենացին կու տայ իջանել 
Պարթևին *ի տեղիս խոտաւէտս մերձ ի սահմանս Նարայի*ք այն ե 
ի կողմանս Վ^անանդայ 9 որ առաջ Անփայտ կամ Վ՝երին կասետն կը կոչա 
ուէլ1ք և անտի ի սկզբան ձմերայնոյն, *ի ցրտանալ հիւսիսսյ ի 
դառնահոտ փչելոյ*9 դաոնալ ի Նահապիվան > որպես յայտ է ի 
նկարագրենք Հգափամբ Մ օրին մեՆի> ի տեղւոջ ուր գետն մեե ^»– 

նե և խաոնի ի Մ օրն մեՆ*։ Աստ թսզեալ Վաղարշակայ ղօրս և վե– 
րակացուԱք <ւկարգեալ զղօրս աշխարհիս և թսղեալ լին բեն ե վերա¬ 
կացուս** ինբն գլխաւորօբ կսւ գայ Մերին ք €իւր աոեալ զա- 

մենայն գլխաւորսն չու է ի Մերին* ք ուր էլսկսին վարչական բարե¬ 
կարգ ութիւնբ է 

Ւ*որենացին այս բարեկարգութեան պատ մ ութեան կը նուիրե Թ* 

գրոցն երկայնագոյն գլուխներն 9 ղեօթներ որդն և զութերորդք 
սա յառաջա բանով* «0Լ լս դրուտկ մեեյ և հալա ստի պատմու- 
թեամբ լիք և արժանի բանից ոզորկագունից և յոլովից։ ՝Հանղի 
բազում ինչ աստ կարգաց և յօրինոլաեոցք տանց9 ազդաց9 բազա• 

բացք շինիցք դասաակերտացք և համայն ասել օրեն թագաւորու– 
թեան և որ ինչ շուրջ զթագաւորոլթեամբն9 զօրաց9 զօրապետացք 
կողմ անց կողմն ակա լաց 9 և որ նման այսոցիկ*։ Ալս յա ռաջա բան են 
շատ բան կը յուսայինբ լռել ի ք*որենացւոյն զբաղաբային 9 վարչա¬ 
կան և գինուորական կարգաց Վ^աղարշակայ* սակայն մեր պատմիչն 
արևելեան արբունեաց բանի մը սովորական պաշտօէ։ներ9 և Մէ* 

եին Հայոց բոլոր նախարար ութի լեներն հաստատել տաքով Վ^աղար– 
շակայ* կը վերջացնե այն երկայն գլուխները։ 

33. Ըսա ^որենացւոյն* Վ^աղարշակ եղաւ առաջինք որ երկիրը 
բաժնեց ժառանգական նախարարութեանց, ալս ինբն ոաարապոլ– 
թեանց9 նա հանդաց և գալառաց9 խրաբանչիւր նա խարար ութեան 
երևելի անձ մը կարգելով նահապետ9 ալս ինբն ցեղապետ կամ 
իշխան* —ձՆախարարոլթիւնս9 և նոցին նախարարոլթեանցն նահա– 
պետութիւնս հաստատեաց զարս պիտանիս*։ Այսպես ք ըոտ Ւ*որե– 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 241 - 

նացւոլն ք Վ^ազարշակաւ կ9 առն ու. Լա լաս տան ալն ընդարձակ աւա– 

տալին (ք^օճձ1) գրոլթիւնըք որ ալն չափ աղետալի եզալ և պատճառ 
կորՆանման ազգին։ ուրեք սակալն լիշուաՆ ի պատմութեանԿ 
թէ աւատալին գրութիւն մը երբէք հաստատուեցաւ իբրև սահ֊ 
մանագրութիլն կամ վարչական օրէնք* աԱ ա/Ս գրութիւն ը Նա֊ 
գաՆ է միշտ ի միանալոլ մանր մանր իշխանոլթեանցք 1որոՏ ի սկըՂ~ 
բան կր բաղկանար ամէն համացեղ երկիր կամ թտգաւորութիւնչ 
(\ւստի շատ հտլանական է թէ նախարարութիւնք Հալոցք որոց 
իւրաքանչիւրն ուներ էբբև ժառանգական երկիր գա լառ կամ. 
գա լառի մը մասը քան զկարՆեցեալ ժամանակն Վ^աղարշակալ շատ 

( հին էին։ ^ալց ենթադրելով ևս զՎ^աղարշակ իբրև պատմական 
անձք առ ընգունելոլ Հալոց ա լա տա լին դրութիլնն իբրև վարչական 
օրէնք կամ սահմանագրոլթիլն հաստատեալ ի Վ^աղարշակալ՝ կը 
պահանջենք* վալերական աղյբիւր։ (\ւստի կ՝աոնու Ւ*որենացին նադ 
խարարութեանց Նագման համառօտ ուրոլագիՆըք զոր կոլ տալ մեղ. 
վեբոլիշեալ երկու գլուխներուն մ էջ։ Աւնէր I*որենացին նախարա¬ 
րս լթե անց Նազումը և ազգահամարը ցուցնող տո հմա լին արձան ա– 
գրութիւնները։ Միթէ գտաւ առ 0ահակալ էագրատունւոլ գրալոր 
կամ անգիր ալանգութիւն մը* թէ ալս ցեղն էր ի Նամբաթար4 և՝ 
առ Վյաղտրշակալ եզև նախարարութիւն ք կսչուելով Ւագրատունի 
լանուն Նամ բալ ք^ագարատալ հանդերձ թագադիր ասպետոլթեամբ։ 
հորենացին ալսպիսի աղյբիւր մը չի ցուցներ վտսն ք^ագրատունեաց ք 
նա ման աւանգ ի նամակէ նոր ա առ 0 ահակ ^ ագրատ ունի կը տես* 
նուիք թէ ալս վերջինն անգէտ էր պատմութեան իւրոլ ցեղին > և 
հ1որենացին կը խոստանալ նմա տալ տեղեկութիւն զք՝տգրատու– 
նեաց» ^1ը վերարերիսք ասէք ւազգի նախնականի ք և քաջ և ար գա սա¬ 
լոր ոչ միալն ի բանս և ի պիտանալոր խոհականութիւնս $ ալլ և ի 
մեՆամեՆ և ի բազում գորՆս արժանափառս* զորս լիշատակես֊ 
ցուք ի կաբգի պատմութեանս, լորժամ զորգի ի հ°րէ Նննգաբա֊ 
նելով ազգաբանից եմզրո վանդակն» (Ւօր. Ա* Ա*)* ^Համ ^նււլ– 

նիք ունէ/ւն գրաւոր ալանգութիւն մը9 թէ էին լորգւոց \$ենեքե– 
րիմալք և թէ Անունի անունն առին ի Վ^աղարշակալ9 վասն ղի նախ¬ 
նին իւրեանց Գ»քւն կը մատոլցանէր (քքւնի թագաւորին։ Ւ1որենացին ալս֊ 
պիսի ընտանի աղբի լրներ չի լի շեր ք ալլ լալանա պէս ասէք թէ առալ 
յոլնական պատմոլթիւններէ»— <ւ1*սկ զՀալաստանեալցս նախարարու֊ 
թիւնսք զամենեցուն զուստն և. զզիարգն լալտնելով Լլալտնեսցուք^ 
համառօտ $ որպէս հա լա ստի ի լունականս ոմանս կալ պատմու– 
թիւնս» թ§որ* Ա» Ա»|է (\*ր լունական պատմութիւնք էինք որ գի֊ 
տէին Հալոց նախարարութեանց9 փոքունց և աննշանից անգամ > 

32 
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€զոլստն և զղիարդն* Հաւաււաէաւ է Նորենացինք դիտմամբ թէ 
լանգէաս կը ՆաՆկԷ ալս լունական պաամութեանց հեղինակներ 
բուն անունները և ժամանակը. երկու, գլխաւոր կէտբ% զորս գիաել 
մեզ կարևոր էր։ Անաչաո. բննադատութիւնը կասկաՆելի կը գըտ– 
%է ալս լռութիւնը9 ւէանա սանդ զի նախարարոլթեանց ոուստն և 
զիարդն* ք զորս կոլ֊ աալ Ւ որ են աղին՝ չեն կրնար լունական աղբիլր– 
ՆերԷ առնուաՆ համարուիլ։ 8ոլն մը չէր կրնար զՆպանդունին մեկ¬ 
նել էի վեր ալ զենարան աղ* $ զՀաւնունին՝ € բազէակալ բազէա– 
կիր*ք զԳիւնականն՝ Համ արանոցաց պահակս և ձիւնակիրս** և ոչ 
զԱրերունիս ստուգաբանել արծխ Ոևեիս> որպէս թէ արՆրունիբ արՆ– 
ուիս կը կրէին առաջի թագա լորին, և զԳնոլնիս* գինի Ունիէ/յ վասն 
զի ընտիր և համեղ գինիներ պատրաստել առաջի թագաւորին ալս 
գեղին պաշտոնն էրէ 8ունական պատմութեան գորե չէր նաև ըզ– 
Սզկունիս Ալաբէ մը հանելով իբրև նետաձիգ որսալ տալ նը– 
մա բօշս ի լերինս։ \Լրդարև \Ըորենացւոլն ՛ճաշակին լարմար բառի 
խաղեր ք ինչպէս ինքն իսկ ^որենացին կը համարի ք ժինչ ի մեկ¬ 
նելն զԳիւնականն իբրև Համարանոցաց պահակս և ձիւնակիր ս*՝ 
կը լալելու—ոնթէ առ ցոփս ոչ ունիցիսւտ 

34* Ըստ Ւ^որենացւոլն կամ թերևս ըստ կարՆեցեալ լունա- 
կան պատմութեանց% Վ^ազարշակ Հլեա սանձահարելոլ ղՄակեդո- 
նացիս և գագարելոլ պատերազմացնք նախ և առաջին փոխարէն 
բարեաց հատուցանելով առնն զօրաւորի և իմաստնոր որ ի Հրէիցն 
Նամ բալ Ւագարատ՝ տալ նմա ի շխէսնո I թի Լ Ն ազգաւ թագադիր լինել 
\Լրշակունեացք և որ ի ն։էանէ Ննեալ ազգ լինել լանուն նորա կոչ– 
մամբ ք^ագրատունի*։ €՝$անզի ալս ք^ագարատ — կը լաւելու պատ- 
միչը — նախաձեռն ընՆալ մատսլց ղինբն Վ^աղարշակալ լառաջ բան 
զպատերազմն \Լրշակալ ընդ Մակեդոնացիսն*։ Այս համառօտ լի– 
շատակութ ենէն սա կը հտսկցուի 9 թէ ք^ագարատյ լառաջ բան զթա– 
գաւորելն Վ^աղարշակալ ի վեր ալ Հալոցք Նանօթ և օգնական լեալ 
էր նմաէ և վասն ալսր 9. լա ռաջա գոլն անձնատուր ձեռնտուու– 
թեան առ թագալորն* տրոլեցալ նմա *իշխևլ թ^աԳ ի ԳԼՈԼ~Ւ 
դնել թագաւորին*։ ^որենացին կամ լունական աղբիւր նորա 
թուի դիտմամբ մուեեալ ալս ոձեռնտոլութեան* պարագան ի պատ* 

մութիւն Վ^աղարշակար որպէս զի տալ * տալ նմա թագադիր իշխա– 
նութիւնր նագարա տալ։ քՒալց Վ^աղարշակ չունէր պէտս ոչ ձեռըն֊ 
տուութեանք բան զի պատրաստ առալ թագաւորութիւնն լեղբօ– 
րէնք ըստ նմին ^որենացլոր և ոչ թագադիր ասպետիք բանդի ար– 
դէն թագալսր էր և կարօտ չէր նորէն պսակուելու♦ վասն լաջոր– 
դաց իւրոց ևս չէր կրնար հաստատել ալնպիսի իշխանութիւն մըք 
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ֆանդի իշխան է մը թագաւոր պսակուիյն էր թագաւսրոլթիւնն իբ– 
րև է նմանէ ընկալևալ ճանաչել։ Արդարև թ՜ագադիր ասպետէ մը 
պսակուիլ գրեթէ ալս նշանակու թիւնն ունէր առ. Հայս։ Ւայց զհա– 
լան ական պատճառ այսր տես էջ 170 — 179* 

3 Տ* Վաղարշակ յետ կարգելս յ էւր թագադիրս ի Հր էից* ի 
հայրենակցաց նոցա ՝Հտնանացլոց կը կարգէ, ըստ հ՚որենացւոյն, 
Հզդեցսլցանողա իւր*, հոԺլո*Լ դնոսա Գնթունիսք անտարակոյս 
յանուն նախնոյն նոցա ՝$անանիգասայ |անուն կեգեք վասն գի քա« 
նան ի դաս ոչ թէ անձի անուն է, այլ բանանացի բառին յունարէ– 
նը)՝ Լալ ևս լինէր, եթէ Նորենացին Գնիթ անուն ոմն դնելով 
ի նորա անուանէն հանէր Գնթունին, բայց զիարդ և իցէ փախաե 
է այս յուշադրութենէ Ւորենացւոյն։ քԼա լան գութ են էն լէնելսյ 
Ւագրատսւնեաց և Գնթունեաց պազեստինացիս* տես էջ 166* 

36. Վ^աղարշակ, ասէ I*որենացին, թիկնապահս կարգելով իւր 
*ի զա լա կաց հ*սռայ Հայկազն որ՝ €դլուխ և նահապետ նոցա* 
կը կարդէ ՀզՄաղխազ ոմն*, ք–աքՏ դեղին հին հ*ոռխոռսւնի անու¬ 
նը կը^պահէ* Այս Հերքին պարագան յաւեչուլ հարկ էր, վասն դի 
թիկնապահ ոլթեան ցեղը կը կոչուէր ընդհանրապէս Խոռխոռս։ նի 
և ոչ Աաղխազունի։ Գիտելի է սակայն, դի այս հին սեմական բառը 
մաղխազ, համանուն հայերէն արյունի և պարս կեր էն ոստան բա- 
ռերուն իբր պաշտոնի անուն կը տրուէր ի վաղուց ^ոռխոռոլ– 
նեաց ցեզէն թիկնապահաց իշխանին ^ւրւք* և Ե* ԼԸ. Ւ9*)**)» 
ինչւգէս ասպետ անունը Ւագրատունիներէն թագակապ իշխանինէ 

մաղխազ թիկնապահոլթեան պաշտոնը ցուցնող հասարակ անուն 
էր* յայտնի է ւմաղխազութիւն* (Ագաթ* և ՃՒծ*) աեանցէն։ 

37. ի՚սրենացին յառաջին գիրս իւր ի գլուխ խոսելով 
նկայ ումեմնէ թոռանէ %եղամայ* կը յիշէ յեալ ի զաւակէ նորա 
առ Աղ։ տաշի սիլ թոռամբ Վ^աղարշակայ Հարժ կամ Վ^արաժ ոմն ֆ"*ջ 
որսորդ, զոր Արտաշէս կարգէ ի վեր այ որսոց արբունի* — «Ե սորա 
Հհառնկայ) Նննդոց աստ ուրեմն առ Արտաշէսիւ թոռամբ Վ^ազար– 
շակայ ոմն Վ^արժ անուն պատանի լեալ, աջոզ յսրս եղջերոեֆոց և 
այեեմանց և վար ազուց, դիպաձդոլթեամբ նետից կորովի* զսա 
ի վեր այ որսոց արբունեաց կարգէ, և շէնս պարգև է նմա առ ե– 
զերբ գետոյն, որ անուանեալ կոչի Հրազդան, և ի սմանէ ասեն լի¬ 
նել զտունն Վ^արաժնունի*։ Հոս (քիրբ գլ* V*)* հ՛ որենացին Վա– 
ղարշակայ կոլ տայ կարգել *ի կերայ որսոց արբունականաց ոչ 
վՀարմ, այլ դհայր նորա Նսկ վհատ ի զաւակէ *հառնկայ 
որ ի Ղ*եղամայ, ի վերայ որսոց արբոլնականաց կարգէ*։ ա19 
զարմանբ է դի ^ազարշակ *հաաայ ցեղը չի հաստատեր նախտրա– 
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րութիլն յանուն նորա կոչելով, այլ յետոյ ուրեմն թոռն նո– 
րա Արտաշէս զորդի *հատայ գՎ^արժ կարգելով *ի վերայ որսոց 
արՀՈւնականաց ւ* .կ՚անուանէ նախարարութիւն « և որովհե¬ 
տև Վար(ք էր ՀՈ»ջ նետող Արտաշէս կը յ անձն է նմա ղորդի իւր 
զՏէգրան կրթել ի նետաձգութիւն* - ւԱրտաշէս տայ գՏիգրան գորգի 
իլր ցպատան ի ոմն Վ^արաժ անուն, որդի *հատայ, որ ի զաւակէ 
Ղ*առնկայ որ ի Ղ*եղամայ, Հանգի էր պատանին նշաւակ ի նետա֊ 
ձ գութ ի ւն կորովութեան, ուսուցանել զՏիգրան։ ՀԼնա (վՀարաժ) 

, իշխան արրլունականացն արարեալ որսոց, և շէնս պարգևեալ նմա 
առ Հրազգան գետով յանուն նորա կոչի ազգն Վյարաժնունի* 
(\°որ* (՝♦ ձԱ.)է Վ^արաժնունի անոլամբ ազգ կամ նախարարութիւն 
յիշուաե չիք ուրեր։ Վ^արաժնունի անոլամբ երեբ գաւառՀ կը 
յիշուին յաշխաբհագրութեան, որ ընՆայի I*որենացւոյն, մին՝ ի Տա– 
րուբերան նահանգին է միւսն՝ ի Վ^ասպուրականի, և երրորդն յԱրա– 
րատ* Այս Հէր^էւյւ էլակնարկեն բանք ^որենացւոյն։ 

Վ^արաժ անունը մօտ է ի Վ^արազ, ուստի Վ^արաժ լինի Հաջ որ¬ 
սորդ վարազուց, և հարկաւ նաև Հաջ նետաձիգ, արժանի կար– 

. գելոյ յԱրտաշիսԷ ուսուցիչ Տիգրանայք մեՆին ի թագա լորս Հայոց։ 
• Շնական էր տալ սերել վՀարաժ ի Գառնկայ, Հանգի Վ^արաժնունին 
գա լառ առ Հրազգան գետով մօտ էր ի *եառնի։ Եւ որովհետև 
Վ^աղարշակ է հաստատիչ բոլոր նախարարութեանց՝ հայր մը կը 
ստեղեուի Վ^արաժայ, Ղ՝ատ, որ կը կարգուի ի վերայ որսոց ար հոլ- 

նականաց, առանց արժանանալու նախարարական պաաուոյ, Հանգի 
ՀԼարաժնունի է գա լառը և ոչ Լատունի։ *Լայս ի բրել թելագրու– 
թիլն կը գնենբ• կքընդունինՀ սակայն թէ I*որենացւոյն տեղեկու– 
թիւնն վԼարաժայ կրնայ առնուիլ իբրև պատմականք միայն զար¬ 
մանալի է թէ ուստի և զիարդ գտալ ^որենացին թէ աննշան դա¬ 
լա ռ ի մը նախնին ^աա առ Վ^աղարշակաւ կը սերէր իբրև հազար 
հէնԳ.հ արիւր տարի առաջ ապրող անձէ մըք որպիսի էր Ղ՝առնիկ։ 

38– Ւ1որենացին յետ տալոյ Վյսղարշակայ կարգել զՂ^աբաղ ոմն 
ի վերալ կոլտից, և ղԱբէլ սպասարար և գահաւոր9 չորոց սերին 
նախարարութիւն Հև Գաբեղէն և \Լբեղէն, յետ կարգելոյ նաև 
զԱրՆրունիս իբրև արՆիւ ունիս, գԳնունիս ի թրև զինի ունիս, 
և հալանականասՀէսք որպէս ասէ V1 որենացին, ի վերայ զենարա– 
նաց՝ վՕպանգունիս, բազէակիրս և բազէակալս զՀա լեն ունիս, և 
ձիւնակիր՝ զձիւնականս՝–կոլտայ նմա հոգալ պա լատան ապահո վ*Ա. 
թիւնը ք կարգելով գունդս չորս < պա հա պանս դրան ար Հունի* ի 
զարմից առաջին թագաւորաց Հայոց։ 

39. 8էրա այսորիկ Ւ1որենացին հաստատել կոլ տայ մարդպետու– 
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թիւնն, ալս ինքն ներքին ապետոլթիւնը, որպէս թէ չ^այւ առաջ 
ներքինի խզելու, սովորութիւնն ի Հալս, և Վյսղարշակ եղաւ. առա- 

օր խզել տուաւ ներքինիս ի զարմից նոյն առաջին թագաւորաց 
Հալոց* ալս ու. կը ցուցնէ սակալն, թէ շատ հին էր մարդպևտոլթեան 
ցեպն ի Հալս , անդ ստին ի ժամանակէ Ար արատերան թագաւորա 
թեանէ ֆուգանդ լալանապէս ասէ, թէ մարդպետութիւնը կար 
*ի րնէ ժամանակաց*։ 1*սրենացին լեա ասելոր թէ Վ^ազարշակ 
1ներքինիս հրամալէ խզեր ի հին զաքմից Հալոց, և ն ահա պետ 
կարգէ նոցա ՀզՀալր իշխանն մասին լԱարպաաականէ մինչև 
ցեուաշ և Նախ՚ճաւան՝ կը թուի ցաւել որ ալս նախարարին պատ– 
մութիլնը մնացաՆ էր անլիշատակ* €բալց թէ որպէս և ուր սորա 
իրք անցին անլիշատակելի, ես ոչ գիտեմ*։ 

Մարզպետք կը կոչուէին ընդհանուր անուամր Հալր։ \*որե– 
նացին Հալր անունը կը համարի իրրև լատուկ անուն առաջնոլ 
մարդպետին. (եւ նա հա պետ կարգէ նոցա (ներքին եաց՝) զՀալր 
իշխանն մասին լԱտրպատականէ մինչև ցեոլաշ և նախ՜ճաւան*։ 
ֆալց պաաուոլ սակս կամ պաշտօնին ա զա գալ կը տրուէր նոցա ալս 
անունը, որպէս ասէ իսկ ֆուգանդ, թէ մարդպետն Հանուանեալ 
կ"չէր ըստ գործղ/ն՝ Հալր թագաւոլէին*։ 

4ԼՕ. Վյազարշակ, ըստ ^որենացւոլնք պետ կարգելսլ զտուն 
թագաւորին*^ կը կարգէ ւերկրորդ թագաւորսւթեան* Մուրա¬ 

՛ցան կսչսւաՆ ազգէն, զոր է՚որենացին կը համարի սերունդ <Աւք– 
գահա կալ Մարաց եզելոլ թագաւորին>, զորոլ զկինն և զորդիս, 
ըստ Ւ՚որենացւսլՆ, իբրև գերի բերելով բնակեցուցաե էր 8 ի դրան 
ւլարևելեալ ուսոց մեեի լերինն> (Մասեաց^, լետ լազթելոլ Ա«ք– 
դահակալ և քնջելոլ Մարաց թագաւորութիւնը։ ֆ*է Մուրացանք 
մար էին% անտի լալտ է, ասէ է*որենացին, զի *ն ահա պետի ազ¬ 
գին ասեն Մարացւոց տէր*, թէպէտ ազգը կը կոչուի Մուրացան 
(Ւօր* I՝# Ը*)ւ Աժդահա կա լ զարմին գերութիւնն առ Տի գրանալ 
պատմական չէ (տես էջ 195)* ստոլգ է սակալն թէ Մասեաց արե– 
ւելեան կոզման բնակիչք էին ի բնէ մար, և ն ահա պետ նոցա ունէր 
պատիլ մեՆ առ Արշակունեօք, իբրև երկրորդ թագալսրութեան։ 
Ատոլգիլ լալտնի չէ, թէ ինչ էր ւերկրորդ թագաւորութեան քիր– 
նել*, կամ ունել <զգահն երկրորդական*, կը թուի սակալն թէ 
կը նշանակէ զկնի թագաւորին առաջին բարձն ունել։ Հաւանական 
էյ թէ լետ առնլոլ Արշակունի թագաւորաց, լառաջ քան գ$իգ~ 
բան կամ առ 8իգրանաւ, զարևելեան նահանգսն ի Պարթևաց 
(0արաբ* ձԱ» 5 • քույ* Ե* ^* ^Ե*)։ Մարք համարեցան երկրորդ 
ետլ Արշակունի ցեզին, և ժամանակ մը մեե գեր խաղացին առ 
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Ար գամ աս Լըսա վիպասանաց՝ Մրդաւան) նահապետալ իւրեանց, 
որպէս ակնարկեն երդք վիպասանաց (Իոր. Ա. Լ. \քԱ.)# Ը«ա 
Իորենացւոյն՝ Երուանդ, նախորդ Արտաշիսի, դարձող յԱրդամ 
երկրորդական գահը, զոր Տիդրան մեՆ հանելով ի նմանէ աուաՆ 
էր քեռառն իւ.րոլմ Միհրդաաայ (Ւք>ք և ԱրտաշԷս ոչ 
միայն պահեց նմա երկրորդական դահը այլ և եա նմա <ւպսակ 
յակնթակապ, և դինդ յերկոսին ականջսն, և կարմիր՝ զգեստ միսյ 
ոտիննք դարդալ ունել ոսկի և պատառաքաղ, և ոսկեզինօք ըմպել 
նուագօք» (Հ՛որեն♦ ք. 1"է.)է Մուրացան նահապեաութիլնը րար- 
ձալ առ. նովին իսկ Արաաշիսիւ այլ և այլ կասկաՆանաց պատճառաւ, 
որպէս տեսցուք ի կարգի պատմոլթեան։ 

Թէ առաջին Մրշակունիք ընդարձակեցին զսահմանս իւրեանց 
որ ի սկղյրան չէր այնչափ մեե՝ կ*ակնարկէ ֆուգանդ ասելով, թէ 
Կուր դետ վաղուց սահման դրուաՆ էր ի մէջ Հայոց և ի մէջ ՝Հրաց 
և Աղուանից։ ֆայց Ստրարոն իբր Նանօթ դէպք՝ մանր կը պատմէ 
Արշակունեաց տէրութեան ընդարձակս լիլն, յետ ազաաելոյ նոցա 
ի լՆոյ \Տելևկեանց, յանուանէ յիշելով նուաճեալ դաւառներն, և 
ազդերն որոց կը վեր արեր էին այն դաւառք. *(\լսանիմք, ասէ 
ի պատմութենէ, զի Արմ են իա, որ չէր զառաջինն այնպէս մեՆա– 
տարաՆ, ընդարձակեցաւ ման ալանդ աշխարհակալոլթեամբ նախնի 
կուսակալաց Անտիոքայ մեՆի, Մրտաքսիասայ և ՀԼարիադրեայ, որոց 
յետ անկման տեառն իւրեանց դիպոզ համարեալ թադաւորել, 
մին ի վերայ ՝Ծոփաց, ԱՖձտայ և (\րւէանդեայ և գաւառաց շուր֊ 
ջանակի, և. միւսն ի վերայ նահանգին Մրտաշաաայ ԼԱրարատայ), |լ 
դուն դորՆևալ միաբան կորզել դա լառս յարուարձանեայ ազդաց 
հանին մի զմիոյ կնի, ի Մարաց% զԿազբս, զՀաբանդ և զՎյասպու» 
րական, ի Վրայ1 որ ինչ առ ստորոտովն Պարխարայ հանդերձ \"որ~ 
ձենաւ և. զ\*ուգարս յայսկոյս Կուր դետոյ, ի Ւաքաէրայ և ի Մոսխ 
նեքաց՝ զԿարին 1ւ զՆերջան, գաւառք որ այժմ սա հմանակից են 
Փոքուն Հայոց, եթէ չեն մասն նորա, ի Կատաւսնաց՝ զԵկեզեաց և 
զամենայն դա լառն Անաիտաւրոսի, հուսկ ուրեմն յԱսսրլսց% զՏա– 
րօն* ամենեքին՝ գաւառք, որոց բնակիչք այսր միութեան ադա– 
դաւ խօսին այժմ զմի և զևոյն լեզու» (\3տր* ^Ա* §|ւ 

41, Ապաքէն վայել էր Վյոզարշակայ կացոլցանել յապահովի 
նաև. զսահմանս տէրութեան իւրսյ* որ են ա ցին զայս ևս աայ առնել 
Վ^ազարշակայ, տալով նմա հաստատել զինուորական իշխան ութիւն– 
ներ, կամ նորին իսկ է*որենացլոյն բառով <կսղմնակալութիւնս*, 
Հայաստանի սահմանագլուխներն, *ի Նայրս հայեր էն խ օսից>։ 

Օարելելից կողմանէ զԱիսակեանս և զԿադմեանս։ 0իսակեանք 
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էին Սիւնիր, արևելեան նահանգ Հայոց։ 1*սկ ^Հագմեան էլան– 
ու.անէ Իորենացին զսերունգ Սաղմոսիէ որ ըստ Մար Նբասալ էր 
"րգէ Արւքենակալ, թոռն Հալկալ, Ննեալ ի Ւաբելոն (1**ր« Ա* 
1՝«յյ ոչ զՀագմոս և ոչ զՀադմեանս, իբր նախարարութիւն կամ 
ցեղ, կը գտնեն ր ուրերլ լիշուաՆ ի պատմագիրս մեր լառ աջ քաք# 
զ^որենացին։ Մար Նբասալ պատմական լարգն արգէն ցուցոլեցաւ 
ի Ե* գրւ-խ գրոցս» 

42. Ցարեւելից հիւսիսղյ < կողմնակալ բիլրաւոր» քԱրւաՆ ոմն, 
*ի Նննգոց 3 ի ո ակար։ \"որենացին լառ աջին գիրո իա֊ր (գլ> խօ– 
սելով զԾիստկալ՝ ասէ* <1՝ սորա (Ծիսակալ) Նննգոց աստ ուրեմն 
Վ^աղտրշակ, որ առաջին ի Պարթևաց ար բալ Հալոց, գտեալ արս 
անոլանիս՝ տեարս աշխարհին կարգէ, որ է Ծիսականդ ազգ, է 
զալս առն է Վազարշակ ի պասւմհւթենէն ԱԱ1 ՈԼզեաէ* Ա/Հ ալս թէ #ւր– 
պէս է* լիւրում ժամու, պատմեսցսւբ+% \*որևնացին հոս, յԸ. գլուխ 
երկրորդ գրոցն» իբր թէ կատարելով ալս խոստումը կը լիչէ իբ¬ 
րև սերունգ Սիսակալ պ\Լռան, ւմեՆ և անուանի և բազմաբիւր>, 
ալսինբն բիւրալոր զօրաց տէր, լ լա մ են ալն գորՆ մտաւորութեան 
և հանճարսլ առաջին»» և կարգել կու տալ գնա Վ^աղարշակալ լկողմ– 
նակալ բիւրալոր > ոչ 0 ի ս ական աշխարհին, ալլ Աղուանից, դորո 
կը պատմէ սերեալ ի Ծիսակալ.–€^ալց զալս գիտեա, զի զցեղս 
զալո մեՆ և անսւանի՝ մոռացումն եղև մեզ լաոտջին մատենին 
լիշաաակել, զգունդո Ծիսական, որ ժառանգեաց զգաշտն \Լղոլա– 
նից և զլեռնակոզմնԼ նորին *գաշտի^և ի գետոլն Երասխալ մինչև 
ցԱմուրն որ ասի Հնարակերտ♦ և աշխարհն լանուն բաղցրութեան 
բարուց նորա կոչեցալ Աղուանը, զի աղու ձալնէին զնա»։ \Լմուրն 
Հնարակերտ թուի լինել ամուր բերգ ի կրճին, որ կոչէր *հուռն 
Ալանաց կամ Հապան ՛ձոր ալ։ Ալսպէս Աղուանբ, որ էին Ծկիւթացի, 
Մասբութ |Ագաթ♦ Բուք» Ե*)» արդի գի տնական բառով* 
1*ուրանեան կամ \Լրիոլ—էհուրանեան% լենին համացեղ ընդ. Հալս։ 

ուանից տես էջ 149—152)* հ^ազարշակ, րոտ Ւ*որենտցւոլն, *ի 
պատմոլթենէ**, կամի ասել լալան գութենէ երկրին, էստու֊ 
գեալ, թէ ԱււաՆ էր էի^Նննդոց* 0իսակալ կարգեց գնա կողմնա¬ 
կալ» \Լրգարև զարմանալի է, զի \Լղուանից պէս բարբարոս ժողո¬ 
վուրդ մը, անգիր և առանց գպրութեան* կը պահէր, ըստ ժա- 
մանակագրոլթևան Ւ՚որենացւոլն, իբր հազար հինգ հարիւր տար¬ 
ու տն ալանդոլթիլն մը, որպիսի էր աւանդութիւնն սերելսլ Աււա– 

նալ ի 0իսակալ։ 
4 3* Վ^ազարշակ, րոտ I*որենացւոլն, Նարալի սերունգէն (էջ 

210) *էուշարալ անուն ումեմն տուաւ ժառանգութիւն Հանգարբ 
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կոչուաե գա լառն աո մթին լերամբ, Հալա քռաց կէսը։ ^ ՂԳ"^ 
լյաոսն Կողբք ՝Ծոբ 1ւ Գ*ր մինչև ցամուրն Հնարակերտ։ Այ® Ղ՝ուշա– 
րալ մեե և հզօր քեղը կարգեք Վյաղարշակ կողմնակալ հիւեիոոլ ընդ– 
դէմ ալեր ինն Կալկասալ*ք Հ բդեշխ Գուգարացւսց* կ"Հ^1ով ղնա– 
հա պետ նոքա որ էր Դարեհի նախարարին Միհրգատալ ցեզէն։ Նոյն 
Գուշարալ տոհմ էն ուրիշներ կարգեց Վյաղարշակ աէր Աշոցալ և 
Տաշրալ* - ղ\*սկ Գուշարայ, որ լորգւոցն Նարալի՝ ժառանգեաց 
(ժառանգեքոլց Վյաղարշակ՝) ղլեառնն մթինք որ է Կանգարբք և ըզ֊ 
կէս մա սինն ֆաւախաց, ղԿողբք զԾոբք զ^որ մինչև քամուրն Հնա¬ 
րակերտ* քայյ զտէրութիլնն Աշոցայ և ղսեպհականուքժիլնն Տաշ– 
րալ կարգէ Վյաղարշակ ի զա լա կա լ Ղ՝ուշարալ Հալկաղնոլ։ 1*սկ 
ընգգէմ լերինն Կալկասալ կողմնակալ հիւսիսոլ կարգէ գմեե և ըզ* 
հզօր ազգն (Գսւգարտց)ք և նահապեաութեան անուն կարդալ 
բդեշխ Գուզարացւոցք որ էր լեալ ի զաւակէ Միհրգատալ, 1*ա– 

րեհի նախարարի» (խոր* ք» Ը»|* 
Հեառն մթին կամ \3տորին Կսվկաս կը կոչուէր դօտին /երանք 

ի մէջ Կուր գետոլ և մենի գօտւոլն Կովկասոլ (տես էջ 9)։ Ւււ^ 
Կանգարբ էր հիլսիսալին գաւառ Գուգալ1Հ> կոչուաե նահանգին 
Հալոց (Փարպ* Հ*1ն)# նոլնպէս Կողբք ՝Ծոբ$ %որ էին գաւառբ նոլն 
նահանգին։ 1*®^ Տաշիթ էր հարալալին գաւառ Գուգարաց% սահմա¬ 
նակից Այւարատեան գաւառին Աշոցալ։ Ըստ I*որենացւոլն* թնակիչբ 
ալս գաւառաց էին սերունգբ Նարալիք սւոաի և համազգի Հալոցք 
բան ղի Նարալ, հռչակեալն լերդս վիպասանաց իբր շատակեր և 
լոլովաեին՝ էր ըօտ որենացւոլն օրգի Արմ ալի սալ, թոռնորդի 
Հալկալ (տես էջ 101^* և առ Վ^ազարշակաւ կոչեցան *Գուգարբ լա- 
նուն ^հուշարար որ էր նոլն Նարալի սերունգէն և վերոլիշեալ գա- 
ւառաց մեՆ մասն առալ ժառ անգութ ի լն ի Վ^ազա թշակալ։ Գի տելի 
է սակալնւ ղի ըստ Օայւաբոնի և ալլ հին աշխարհագրաց *հսւգարբ$ 

կը կոչուէր Վյւաց երկիրն ք որ կը ձգուէր ի Մթին լեռնէն 
մինչև Երասխք և ազգն էր *Նուրանո—Այ։ ի ական իբրև զԱղուանսյ ինչ- 
պէս լալան ի է նաև հին վրացերէն լեզուէն։ Ննչպէս Աղուանբ% 
նոլնպէս *հուգարբ հաւանականապէս առ Արշակունեօբք երբ Կուր 
գետ որոշուեցալ սահման Մեեին Հալոց ի հիւսիսոլ (Ւուզ* Ե* 
^Ե.)։ բաժնոլեցան երկոլք ալսինբն բուն կամ հիւսիսալին *Գու– 
գարբ լալնկոլս Կուր գեաոր իբրև ուրոլն թագաւորութիւնք և 
հարալալին Գուգարբ լալսկոլո նորին գետոլ իբրև նահանգ Ս եեին 
Հալոց և ընդ իշխանութեամբ Արշակունեաց։ նահանգին իշխանը կը 
կոչուէր բդեշխ ք թէպէտ ոմանբ ի գաւառաց ք ինչպէս Կոզ9 Գոր և 
Տաշիր՝ տէր կոչուաե ուրոլն իշխաններ ու կը վերտ բեր էին (ք՝ուզ* 0*. 
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^♦)* և էին հալանակտնապէս ընդ վերին իշխան ոլթեամբ բդեջ* 
խին (խորեն • ք*# Ը*)» 

^որենացին պՎիրս կը գնէ իբրե զատ ցեղ ի Գուգարաց9 և կը 
համարի գաղթականս կամ գերիս9 զորս որպէս թէ Նաբուգոդոնո֊ 
սսր բերելով $*բերիոլ որ ի Ա պան իա՝ բնակեցոլց լա ջա կողմն Պոն֊ 
տոսիք ալս ինքն ի Ղ՝ուգաբս9 ըոտ Մեգասթենեալ լոքն պատմագրի։ 
Մեգասթենեալ ալս հատուաեը կը բերէ Նւսեբիոս ի քրոնիկոնինք 
լորոլ հալեր էն թարգմ անութ ենէն կառնու I”որ են ա ցին հանդերձ 
սխալով հալ թարգման չին քրոնիկոնի 9 իբրև. լԱբիւղենոսէ (տեք 
էջ 134)է Ւ*որենացին ոչ միալն ալս սխալը կը գորեէ9 ալլև Վըտց 
բդեշխ կաբգել կու տալ Վաղարչակալ ղՄիհրգատ9 զհալր կամ ըզ– 
հալ մեՆին Միհրգատալ9 որում լետոլ Տիգրան մեՆ կը լանձնէ9 
ըստ իքորենացւոլն9 ղ^ապագովկիա և ղՓոքրն \Լսիա (խոր* ք* 
քա/յ ոչ մենն Միհրգատ և ոչ հալր և հալ. նորա բդեշխ էին ՝Լրաց9 
ալլ ի նախնեաց հետէ թագաւորք Պոնտոսի։ Նոլնպէս լինելն Վըաց 
իբերացի դ աղթականութիւն աՆեալ ի Ապանիոլ ի ձեուն Նաբուդո- 
գոնոսորալ թուի լինել հիմնեալ ի վերալ նոլնութեան անուփնք և 
չունի պատմական հիմն։ աց տես և էջ 1511 

44, Արեւմտեան սահմանը կը լանձնուիք ըստ \*որենացւոլն9 
11Ֆգեղ տանո I"որենացին լաուաջին գիրս իւ֊ր (գլ* լիշելով $սա– 
քամ զոմն թոռն Հալկակալ* ի նմանէ կըպատմէ սերեալ պքՅնգեղ 
տունն 9 և ալս պատ մ ոլթիւնը որպէս թէ կառնու ի Մար Նբփսալ* 
ձՁՅենգեղ տունն աս է նոլն պատմագիր (Մար հբաս՝) ի Պասքամալ 
ոլմեմնէ9 ի Հալկակալ թոռնէ լինել* է Այս Հալկակ էր9 . ըոտ 1*ւ»– 
րենացւոլնք նախորգ Նրուանդալ 9 հօր 8իգրան ալ Հալկաղնոլ (տես 
էջ 113) է \Լպա Մար Նբաս լանուանեալ քազգէական մատենին 
գտաւ արձանագրեալ զանուանս ոչ միալն Հալկաղուն իշխանաց և 
թաղալորաց9 ալլև որգւոց և թոռանց նոցաւ Զիարդ և իցէ ալս՝ 
է՚որենացին ղԱնգեղ տունն իբրև նախարարութիւն ի ՚ Վյսղարշակալ 
կը գնէ հաստաաեալ։ ՎԽաղարշակ9 ասէ9 լիշեալ Պասքամալ, . Հալ- 
կակալ թոռին սերունգէն Տորք անուն ղոմն9 տգեղ լոլմ՝ հաս¬ 
տատեց կուսակալ արևմտից9 և լանպիտանութենէ երեսացն զա– 
նսւն ազգին կոչեց \Լնգեղ տուն։ Ւալց Տորք ոչ միալն տգեղ էր9 
ալլև անհնարին ուժեղ9 մինչև կարեր քարեր որ ամկնևին գե֊ 
գութիւն չունէին9 բռնելով կը ճեղքէր մեՆ և փոքր ըստ կամաց 
և եղն գա մ բ հարթելով իբրև տախտակ՝ կը գրէր ի վերալ արեուիս 
և ալլ պատկերներէ Մեգա մ մը Պոնաոս Նովուն եզերքը լարձակե– 
ցաւ ի վերալ նալատորմղի թշնամեաց9 և երբ նալերը խաղացին 
գէպ ի խորն՝ Տորք չկրնաըթվ հասնիլ9 բլրաձև քարեր նետից եո– 
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4Հ* ե֊ ի պԽասհւմանե ք**ք9ն կե"ք է նաւաց ընկղմման* այլք 
վարեցան մղոններով Հէրաւս ^Խ§րի ե առասպելս, աճ(– խորեն ակին» 
քէ-ձ եր Տորք Խբքարև հուժկու, և. պապի սի զրխկաց արմանի.– 
սենկ զայր խոմ* էլա գեղ և. բարձր և կոպաարանձն 1ւ տափաքիթ, 
խոզակն էւ գմնահայեակ, ի ղադակե ՊաԱքամայ, ի Լայկթկայ թո։*> 
Տ&4> Տհրք անուն կոչեցեԽլ, զոր վաոն աո.աւել ժահաքիմութեանն 
Հեկեկին ոէնգեղեար վիթխարի հաճակալ էւ ուժով, հաստաաե 
ՀՎյԽղարշակ) կուսակալ արեմաիկ, ե յեքեսակն անպիտանութենե 
կ*չէ զա/նուն ազգին Անգեղ աուն• • • ♦ կ*քի ^ անրսրմար 
թսւեին նմա երգ րանիցն վասն ուժեղս ւթեանն և որտեայ լինելոյն 
» ւ « Հանգի երգեին նմա բուռն հարկանել գսրձաքար վիմաց ձե– 
ո.«ք) ուր ոչ գոյր գեքութիւն > 1ւ % ճեղ քել րոա կամաց մեե ճ. 
փ*՝քք 9 և քերել եղն գամր և կազմել որպէն տախտակ, էւ գրել 
նպնմլէո ե դնգամբք իւրով արեոնիս և այլս տյԱԱլիսին։ Եւ լեզերս 
եոփէէն Պոնասոի գիպեալ նաւաց թշնամետց՝ գիմ է ի վերար և ի 
խազալն նոկա ի խորն իբրև ասպարեզս ութ, և սա ոչ ժտմանեաց 
նոցաւ սեՈւնսւ.) ասենք վեմս բբրաձես և ձգե զկնի♦ և ի սաստիկ 
պա տա ռմ անկ քուրկն րնկգմին նտւք ոչ ոէոկտւք, էւ՞ ամբարձումն 
ալեացն որ ի պատտոժանե ջհւրք*՝ փարէ քմնաց^Խլ նաւա բա– 
ք*և)է մղ»նաւ (քհ, (ք*րի է աուփսպ1րլ», *ո.*»պել»ց *ուաե– 
պթ1* Իայյ քեզ պք Հ, քանքֆ Հր Աէրդտքմւ աաատՀկ հզօր, և. այօ– 
ղֆ»էաք քք*Լց*9 ագ+անի*է 

Օւյէ Հ տան նվաամա.թփւնն ըաա» Ւհք^էւայւ»|նւ Սւէ)Հ|ւ1ո– 
րքՀւ Հր սակայն Ւորենացւձյն գխէել, թՀ Տորք անուն ոմն կար Հրր 
4Կ ամօք |»ւլա^ 1ւ իբր նոյնչափ ամոք յսուաջ քան 
կխա՝ Պաս քամ ոմն թոռն Հալկակայ, բայց եթե հ^քկ ե ենթէո֊ 
կ՛րեր թե գրավոր աւանգութիւն կամ ազգաբանս*ւթիւն կար յԱծ– 
գեզ աան զսր գաաւ խորենացինւ Ւայց խսրենացին, որպես ար֊ 
գեն ասացաւ՝ բաց ի Ս՝«ք Իրասայ և րւնական պեոաէութիւննե֊ 
քեն ուրիշ ագբխւր չի քիշեր։ Շողունք սակայն ալս կկտր* բոլորո¬ 
վին կամայական ե Անգեղ րաո.լ» ագեզ նշան ակութ եամր առնելով՝ 
Վ^ազարշակալ այսինքն Տգեղ կոչեյ նոալ պՏորք, էւ յանուն 
նորա ղոպգն Անգեղ աուն, այսինքն Տգեղ աՈէն։ Աեգ֊էղ թուի քխ 
նեյ հին հայ գիւցաղին կամ աԱաուա եութեան անուն։ 1քէր նախ¬ 
նիք սովոր կին Հայոց աոաուաեներուն անուամբ կոչեր ըսա յար֊ 
մարԱւթեոնկ օտարազգի քիս• զորօրինակ* զՕրիոն՝ Հայկ, զԼերակ֊ 
&՝ Հահագնք գԱքաեմիո՝ Անահիտ, զԱփրքպիտկ՝ Ա* սոլիկ, զԱպս֊ 
քսն% Տիւր, ղՀեփեսասն՝ Միհր» այսպես Ա^ք կը թարգմանեն 
հին ՝Հ*ւչեան$ և Սեմականաց Ներկալ կամ Նրկեէ (Հ*|ւակլ, Հէի– 
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#^հ) •«•«–•ծ** "ք հը էհ՚Վ է Հ*րր*քԳ դիք թադաւսրաց (*ե» 
30)ւ Հաւանական ե, թե ինչպես ^«ւչ/ր«^ւյ և 0կմակսքնաց Ներկպ* 
լը կամ Նրկելն (Ր սպինա* րս-րն» ^՝ք*§)՝ նսլնպէս Լա/աք Անք^էւ պլպ 
աերազմի սոսկումն Էր» անձնալորեալ աԱարանորեն ի հակալ ա\ւէագ.ր 
Նֆէ կաչմրուս-ն և աւերիչ, ինչպես նախկին մարգկաւթեան պապկ– 
րագմն ընդ գազանս անձնաւորեալ եք ի ՀերակղԷս հսկալ գազար 
նա/արա (Նակ* Հին վերջ* գորե*)։ կամ ի վիշապաթաղն 1Ա^»քէ» 
Պարենագին Աեքծք ահագին ումոլն վքալ կր չալելու, նախ. սսսկար 
էի ագեզութիլն, ար պես զի Աէրք&՚ք անունը մեկնե ագեզ նչանակու* 
թեամքէ Աք անսովոր ե ի մերում լեգթւի։ Անհնարին արմը զոր ըսպ 
երգսզ վիպասանազ ուներ Անք^ր/յ» ինչպես նաև հսկա (ակսէն արուս 
թեան աոյոսպելը րաւակս/և են գուզն ել թե աԱարանսւթիւն եք 
ք*1*քք* 

Ա/Հ թե ընգեք Ածքծ| ասւն կը կպչսւեք Նորք "վն մպսք 
չաչանի պաամական չիշաաակութիւն չունինք զաչթմանե* Գիաեքի 
ե զի Անգեղ ասւն ոչ թե քեզի կամ նախարարության անուն եք» 
աչլ Հարեր Հալք կսչսւաե նահանգին կամ միսչ ի գաւսսւար նորա» 
ԱչսպԷո կը զանենք զԱնգեղ պուն անունն չա/ախ չիքու֊աե իքքև 
գալաո. աո– Հ ուզան դալ և Ագաթանդեզոոի.–^» քինչդեո. թագա» 
լորն Արշակ ի կսղմանս սասքին գաւաո֊ագնէ Հենգնդ աանն եք 
յաւաեսա՝ զմիջնաշխարհն (զԱրարաա) քան դե ալ քքեալ զորքն 
թագաւսրին Պարսիր սպականէին* թուզ. Դ– Ի*.)> 
և ընգ "Ծոփս մեն, և ընգ Անգեղ աունն և ընդ գալաս-ն (Ա՚»եզալ» 
ընդ "Ծոփս է՚>ահսլն«Տ> քնգ Մզուր գաւաո֊ն և ընդ ^արանազի* 
ընդ Եկեզեաց, Հէապուհ թագաւսրն Պարսիր հանդերձ անթիւ զա– 
քԱֆն աոպաաակեալ հեղեալ Հալալեր իքքև զջուրո րազումսֆ 
(|1^ք>)է ոպային պահ արկանեին զա/սւը րնրդաւնէ որ ե 1^՝նզեզ 
աանն գաւաս-ին* (Ա^*)* Ե». Գպր» Ե» գլ– ^Ը. ասե զԱնգեղ աա<– 
նեն» թե սսաան արքունի էր» Աքք– քեղը չի կրնար ասպաաակուիղ 
և լինել սսաան արքունի, աԱ դալաս. կամ նահանգ մը» 0րովհե– 
աև Հարեր Հալք նահանգն ի սկզըանե կեդրոն Էր կոապաշաուր 
թեան» և Հ՝իլ։ $՝որդան, Նրեվն, Անի պն նահանգին մեջ աչլկսոԱ 
գիր պաշաաման նուիրեալ աեզել» Էին՝ հալանական է թե մո»"ն 
մի նահանգին նա֊իրեալ եք վազուց Անգեղ ասաուՀոչն» 

4/5. Օարեւմտից հարաւղյ ւրդեշխ մեե և կուսակալ* կը հաս– 
աաաե Գյոզարչակ զՆարաշան ոմն ւի աանե 0անաոարար, 
րեսաանի (թասքւսզ) սահմանին վ/աչ» ւաս. ափն Լիդրիս գեաոր» պար– 
ղեելսվ նմա *զԱրեն և Աք շսւքվ պնովաւո, Տաւրսս լեքլն »դք է 
Աիմէ և քո/թք է՚սր Աո որիս, ւզԿդիսուրն ամենաթեք (ՕօրտԽտ^րա)՛ Թե՜ 
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պիտ Կարենա ցին լռութեամբ կքանցնի բդեշխս ւթեան բուն անունը 
յիշուաՆ երկիրներին յաշտնի ի սակայն $ թի IՆլձնեաց բդեշխ ու» 
ք&իւնն իր։ Աանասար, կամ ըստ Լրիից Օարասար իր նենեքե– 
րիմայ որդլոց մին, զոր մի խոսելով ^որենացին յա ռ աջին դիրս իւր 
(դլ* Ւ1*#) ասի« *\ձկայորդին մեր քաջ նախնին բնակեցոյց յարեէմԽից 
հաթաւղյ աշխարհիս ք և ի սմանի սերեալ լցին զԱիմն ասացեալ լեաոն• 

իսկ պերՀքն և գլխտւորքն ի նոցանի յետոյ ուրեմն մաերմութիւն 
• վաստակոց աո. թադաւորսն մեր ցուցեալ զ բդեշխ ութիւն կոզ– 

մանքն արժանաւորեցան առնուլ»։ Գիտսղութեան արժանի ի սա¬ 
կայն) զի մինչ ^որենացին զԱղձնիս կու տայ սերել ի Օանասարայ և 
զԱրՆրունիս յԱդրամելեքայ Նաւասպ Արեր ունի ընդ հակառակն 
զԱրՆրունեաց ասի լինել *ի սերմանի \էանասարայ (տես իջ 168)# 
Լոս կը հարցնենք գարձեալ* (\թլր գրոլաՆ դա ալ ^որենացին, թի 
Նար աշան ոմն կար առ Վաղարշակաւ իբր վեցհարիւր ամօք յառաջ 
քան պէ" որենացին, 1ւ թի այս Ն արա շան իր լի տանի \Տանասարայ»։ 
Միթի Աղձնեաց տոհմն ևս ունիր հազար հինդ հարիւր տարոլան 
ազգահամար մը, ալանդութեամբ հասեալ ի հարց և ի հաւուց։ 

40. ^որենացին վերոյիշեալ սահմանագլուխ իշխանութիւնները 
դնելով անձամբ կը ջրի ինչ որ առաջ գրաՆ իր զսահմանաց թա¬ 
զա ւորութեան Վազարշակայ է Արդարև Նիլնիք յարևելից, Աք* 
սլանք և Վիրք ի հիւսիսոյք Անդեղ տունն յարևմտից, և Աք2– 
նիք ի հարաւոյ ՄեՆին Հայոց սահմանագլուխներն իին առ Տրդա– 
էԽաւ և յաջորդօք նորս։։ Օահմանագլուխք թադալորութեանն 
Վազարշակայ պարտ էին լինել աւելի հ եռուն* քանզի զԾիւնիս դնե¬ 
լով սահմանագլուխ յարևելից* I*որենացին դուրս կը թոզու 
զԱտրպատական * նոյնպիս յարևմտից ոչ . թի Անգեզ տունն, այս 
ինքն Ւարձր Լայք, լինելսց իր սահմանագլուխ, այլ Սեաւ Նով և 
Նգիականլ։, կամ գիթ Պոնտոս, Փռիւգիա և Կապադովկիա * իսկ 
ի հարաւղյ ոչ թի Աղձնիք լինելոց իին սահմանագլուխ9 այլ Աա>– 
րիք և Պ աղե ստին• քանզի ինչպիս արդին տեսանք՝ Արշակ մեՆ 
ըոա \*որենացւոյն տուաՆ իր Վաղարշակայ ձզմասն ինչ յարև– 
մտեայ Ասորւոց և զՊաղեստին և զԱսիա և զա մ են այն Միջերկրայս9 
և զք^իտալիա* ի Նովին Պոնտոսի մինչև ի տեղին ուր հալկաս յա– 
րևմաեանն յանգի Նով, և զԱտրպատականն (տես իջ 229)» 

Գիտսղութեան արժանի ի նաև, զի Նիւնիք, Ազուանք և Վիրք։ 
Անգեզ տունն և Աղձնիք արդին սահմանագլուխ նահանգներ իին, 
ուստի աւելորդ իր Վազարշակայ կարգել զնոսա այն սահմաններուն 
վրայ էկողմնակալա, էհազարաւոր», Հրիւր աւոր»։ Այս բառերը 
կառնու I*որենացին յԱգաթանգեղոսէ, իբրև վերադիր զինուո– 
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րական սահմանապահ իշխանութ եանց։ Ագաթանգեղոսի հե¬ 
ղինակը այս վերադիրները կու. աայ ոչ միայն չորս բդեշխ ութ եանց 
որ էին տետրը սահմանագլուխ նա հան գա ց9 այլ և ուրիշ երևելի 
նախսսրարաց։ 596 և 97ք յեա յիշելոյ վեշտասան իշխան> զորս 
Տրդատ ղրկեց Կեաարիա տալ ձեսնագրել զէրիդոր՝ կը յտւելու. 
«Այ» իշխանը են ընաիրըք կոլսակալըք կողմնակալը 9 հազարա¬ 
լարը ք բիլրալորը ի մէջ Հայաստան աշխարհի տանն ֆ՝որգսմայ»։ 
Կողմնակալ ք կուսակալ, ինչպէս նաև սահմանակալ բասերն աս 
Ագաթանգեղեայ և առ. ֆ ուզան գա յ կը նշանակեն աշխարհատէրյ գա– 
ւասաաէրք և ամէն նախարարի կը պատշա՛ճ էին ք ըանպի ամէն նա¬ 
խարար էր նահանգի կամ գալաոի մը և կամ մասին իրիը դա¬ 
լա սի տէր։ 

47. Ւ՚էեշխը չէին զինուորական իշխանութիւններ ր կարգեալ 
ի պահպանութիւն սահմանաց։ Ա|Ս հին բդեշխ ք այսինըե աէր աշ¬ 
խարհի ք անունն ի վաղուց տալ սովոր էին Հայք ըանի մը սահմա¬ 
նագլուխ նահանգաց իշխաններոլնք որ էին ընդ իշխանութեամբ Ար– 
շակունեաց9 բայց ի բնէ Հայ չէինք այլ \էկիւթացի կամ Մասըութք 
արգի բասով Դսւրանեան (Ագաթ» ՃՒՋ* տես և էջ 1.50), ինչպէս 
Աղուանը և Վփրըք կամ Ասորի* ինչպէս Ազձնիը9 և կամ Ասորես¬ 
տանցի և Մար9 որպիսի էին հարաւային և հարաւային արևելեան 
սահմանը Հայոց։ Այսպէս կը գտնենը աս Ագաթանգեղոսի» «1և– 
նոյր (Տրդատ) զչորեսին գահերէցս ի^քոյ տաճարին որ բդեաշխըն 
կոչին* զասաջին սահմանակալն *նորշիրական կոզմանէնք երկրորդ 
սահմանակալն յԱսորևոտանեայց (հորդուաց9 տես Ւօյւ* (՝• §*%.) կոզ¬ 
մանէնք և երրորդն յԱրոլեսաական (Աղձնեացք Մ իջա դե տա ց, տես 
ֆուզ» ԻԱ.) կոզմանէնք չորրորդն ի Մասըթաց (Վըաց և Աքօւա– 
նից) կողմանէն* (Ագաթ» ձԻՋ»)« Գուգարաց9 Ազձնեաց և նորշիրա¬ 
կան բդեշխներ կը յիշէ նաև ֆուգանդ։ Այս բդեշխութիւնը կային 
աս Արշակալ թոսնորդւով Տրգատայ։ «Եւ. սկսանք ասէ ֆուգանդ ք 
սորսորել գնալ ի բանակէն Հայոց թագաւորինք թողին պիւրեանց 
արըայն Արշակ, նախ բդեաշխն Աղձնեացք և *Ն որ շիրա կան բդեաշխն 
»»» և յեա սորա *\՝ուգարաց բդեաշխն» (ֆուզ. I1* ^*)ւ Թ*է–2է գին¬ 
ուս րական սահմանապահ իշխանութիւններ հաստաաելք այսին ըն 
զօրըը չորս բաժնելով գնել յարևելից ք յարևմտիցք ի հիւսիսոյ 
և ի հարաւոյ ընդ զօրավարութևամբ երևելի արանց՝ սկսաւ նախ 
աս Արտաշիսիւք և Տրդատ նորոգեց այս սովորութիւնը (որ հաս- 
աատութիւն գտաւ աս նորին որգւով հ՚ոսրովոլ։ ա.ֆամանէ Ար– 
աաշէս և զիշխանութիւն զօրուն ի չորս* զարևելեանն թողուի վե¬ 
րա յ Արտաւազդայք և զարևմտեանն տայ Տիրանալ* զհարաւայինն 
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ի \)մբատ հաւտտալ, և զհիւսիսալինն ի ՀԼտրեհ» (Խոր* ^*)ւ *0ա* 
կտլն Տրդատ (լետ մահական սպարապետին Էհրոյ Արտաւազ գաք 
Մանդակունւոլ) էոքս յն տանելով զորավարս, զՄիհրան առաջ* 
նորդ Վր»յ; և զք+ագարատ ասպետդ և զՄ անաճի հր նահապեա ազ¬ 
գին (եշտունեաց և զՎյահան ն ահա պետ Ամատունեաց* Թ* #Ե«)* 
€Նկեալ Անտիոքոս (զօրավար Բոստան դե ալ առ. ^ոսրսվսւ, րրդլով 
8 ր դա տալ) զչորեսին սպարապետին մատոլց ի նոլն իշխանութիւն զո–> 
րուք զորս կացոլցեալ էր Տրդատալ լիւրում կենդան օւթեա1նն* լետ 
մեռանելոլ դալեկին ի լրում Արտալազդալ Ս*անդակոլնւոլ , որ միտ* 
ԳէՒ ապետ էր և ամեն ալն Հալոց զորավար։ Առաջին քագարաա աո* 
պետ՚ զորավար արեսմտեալ գնդին* երկրորդ Միհրսքն բդեշխ Դու.* 
գարացւոց՝ սպարապետ հիլսիսալին զօրուն. երրորդ Վ«Հ«ն նա* 
հտպետ Ամատսւնեաց՝ զորավար արևելեան գնդին♦ էորր"քդ 0*ա– 
ն աճի հր նա հա պետ (եշտունեաց՝ սպարապետ հարալալին զթրուն» 
(խոր» ճ»)է (1|« բաժանումը կար նաև առ Պապաւ, բանգի կը 
լիշուի քաջն ԳնԷլ Անձևացի սպարապետ արևելեան զօրուն ^ա– 
պալ (խ"ք* 

48, Վազարշտկ կը հաստատէ, ըստ Իսրենացւոլն, ուրիշ բոլոր 
նախարարութիւններր9 զ(\րդունին € ի հովտին մենի քպոենսլֆ , 
զԱպահունինք զՄանաւտզեանն , գխզնունեանն ք <*• քա ամենեքին 
*ի զաւտկացն Հալկար, իւրաքանչխւր գաւտռի բնակիչեերէն . ե֊ 
րևելի անձինք կարգելով նահապետ» և ցեղխրոլն տալով դալա» 
ռաց անունները♦—«I4 բնակչպց գտեալ պերճտգոլես տետրս կար- 
գէ9 լանուն չինից և գա լա ռաց կոչելովս։ Եթէ արդէն կալին ալն 
անուններով գաւառներ հանդերձ բնակչոք և արսթմբք երևելեոք 
ապա կալին ալն նախարար ուիՒիւնք։ 

*Նսկ զՄոկացին♦ աոէ էշորենտցին, ի նոլն գաւյառէ գտեալ 
ալր որ ունէր սրիկպյս բազումս՝ նախարարոլթիւնս հաստատիս« ՍՆ– 
կ-տԽ լեռն ալին վայրագ մոզովուրգ, կը համարսւէին դիւաբար 
շահատակս զ ի լերինս և լափ ափ ալս (աես9 էջ 70)* մինչև Նապ– 
հոլ, որդւոլ 8ազկերաի դև անսւանել զՄոկացիս։ Գիշսլելսլ ար* 
մանի դի պո լան է ալս, զոր իբր զարտույլուիմիւն կը մուեանէ Ւ*#ւ– 
րենացին *հպր* գէ էե.ւ էէր երբեմն, աոէ, Նապհոլ և Ա– 
տոմտլ Մոկացւոլ զհետ երամակաց ցոսուց լանդգնագոլնս տրշա֊ 
ւեալ ընդ խորտաբորտսն և ի վիմուտ տեգիս♦ լորմէ կա սել սկսաւ 
նապուհէ 1Լոօ^յ Մսկացթյոլ եպերեալ գնա ասէ• գնա, 
աստույաեսրգիդ Պարսից, իէէ ալր իցես։ Ել նա ասէ» *)*«*. եք թի֊ 
էիք9 քՒ է քտրինս դիւաց Հր շահատակել։ Գարձեալ քայլում մամոլ 
դիպեց ալ ի շամբս կինճս որսալ հրսվ. և Լապհսլ ոչ համարձակվող 
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ի թաւուն քաջարշալ լինել, մինչև շրջապատ էր հուրն» և նորա 
զհալեցուաեսն լերկովս բաժանեալ ալս/թ անդր րերեալ էինէբ ե֊ 
րիվԽրաւն։ \քիւա անգամ ասէ Աաւււք« \Լսաուաեորդիդ Պարսից ք ահա 
հալր քո և ասաուաե) ըեգէր զանգիտես < Նսկ Նապոլհ ասէ» Թ*– 
ղետլ զկատակելգ լանթան ել ընդ հուրդ գարձո զքեզ, որ և ես 
զկնի հո* քանզի լառաջելն՝ ձիս իմ խրտչի։ Շալն մա մ ալպանեաց 
գնա Աաոմ Խ սելով♦ Միթ՚Է և ալդ Հարինք իցեն, զի ես լառաջե֊ 
զիք* և արկ՝ եթէ դու. զՄոկացիս կոչես դի ւ ազդիս՝ ես քՕաօա– 
նեանոդ կոչեմ կնամարդիս։ Եւ մտրակեալ գերիվարն՝ իբրև ընդ հս– 
վի*ե* եազկանց անցանէր ընգ հուրն\ զերՆուսանելով զՇապՈւհ*։ 
Լա լան ական , է թէ լ ընդհանուր բուսոլ րարուց ալս լեռնաբնակ 
զեզին> Հքհկացւոց, թելագրեալ կը լաւելու I* որ են ազին V ոկաց 
առաջին նահապեսփն պածէմոլթեան մէջ ալն պարագան, թէ ւու» 
նէր սրիկա քո բազումս*, ապա թէ ոչ ոչ Վակարշակ նախարար կը 
կարդէր աւազակապեա մը> և ոչ խոկացիք կը պահէին ալնպիսի 
ալանգութիւն մը, թէ նահապեա իւրեանց էր գլուխ "քիմքից* 

Վաղարշակ կը կարգէ նաև ^Խրգուաց, Անձևացետց, Ակէա֊ 
ցւոցէ ք&չաունեադ, Գոզթնեցւոց նախարաըութիւնները, նաև Հզմեե 
նահապեա ութ իւնն* ՝Ծոփաց, թէպէաև ՝&ոփք Լճորրորգ Հալքւ 
հանդերձ ՀԼնգեզ ա&մբ ֆարձր Հալք) ուրոլն թագաւորութիւն էին 
մինչև Տիգրան մեն (Գտրաբ* Դպր» ^Ա« 14)է 

4&. Վահունիք անգամ, ըսա Ւ՚ոբենացւոլն, իբրև՝ սերունդ Վա– 
հադնի՝ ի Վաղարշակալ կար գեդան պաշտօնեալք մեհենից, և ի Վէո– 
ղարշտկալ կոչեցան Վահունի♦—ւք^Խլց լորգւսցն Վահագնի գհոեալ 
արս> ոբֆ. ինքնակամ խնդրեցին զմեհենիցն պաշտամունո՝ պատուէ 
մեեապէա, ի ձեռն տալով նոցա զքրմութիւնն, և կարգէ ընդ 
$լաջին նախարարսն և անուն կոչէ Վահունիս*։ $Լն շան ակութ են է 
»յ*քք անուան չասէ ինչ է*որենացին• լա լան ի է սակալն Հալոց հին 
լեզուէն, թէ Վահունին կ՝եըէ վահ րառէն, որ կը պատասխան է հրե֊ 
աեւր ապական լեզուներ էն ոմանց Ալոկ կամ թագ բառին որ է աստ- 
ուաե կամ դիք* (\ւստի հնահունին թուի նշանակել ասաոլանեան 
կամ աստուեոց նուիրեալ ցեղ* 

\"սրենացին, ինչպէս տեսանք էջ 122* կը համարի որ- 
Տիգրեձոսյ Հալկազնոլ, և ասէ թէ ալս Վահագնի վրալ շինուաե 

էր ւԵրկնէր երկինն*, որ կ՝ երգ ու էր բամբռամբ ի ժամանակս իսկ Ւ1#»* 
րենացլսլն*—9. գա լա երգելով ոմանց բամբռամբ լուաք իսկ ական• 
ջ❁ք մերովք*։ Այււ հալ տնական է, քանզի ք ւ#ս* Ւուզանդալ, որ- 

•&* Ժ2^9աՔ աԱուՀ և"1Ք €աէրէէն Փ֊քե~ն9 հ՚Գ" աո–աս1>^լա9 
զքիպՓ>^1*ւիՒեանն > 1ւ նմին հաւաաացեալք և ի նոլն հանապազորդ 
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գ և ալը* է քԼՎահագնԷ աս էին ևս վիպասանք թէ կռուէր ընգ վի¬ 
շտ պա ց և 1աղթԷր նոցա•—(1րւ յրծքւ վիշապաց տա էին լերգսն կը*–~ 
ուել նմա և լագթել»տ ՏԼալս ակնարկէ և Ագաթանգեղեալ հեղի֊ 
նակնք *Վ>իշապայլազգ կոչելով գՎահագն։ Թայյ վիշապալ ոչ թէ 
լաղթանգամ օձ կը հասկն ալին վիպասան բ9 այլ ալն առասպելետլ 
վիշապակերպ ոգիներն» որ ըստ հին սնապաշտ կարՆեաց Հալոց՝ կը 
րնակէին լանրնակ տեգիս ք ունէին տա՛ճարս ուր կ^ար դելուին զթտ֊ 
գաւորազունսք ալլովբն հանդերձ (Եզնիկ Ա* ՒԵ«)ւ նաև Հերա կզի 
նահատակութ եանց նմանը կը պատմէին գՎահադնէ*— ակարի իմն 
նմանագոլնս զՀերտկլեալ նահատակութ եանցն նմա երգէին*ւ ՋՎ«– 
հագն աստուաՆացուցեալ էին ոչ մի ալն Հալը, ալլ և որ 
կանգնեալ գանգրի նորա պաաուէին գոհիւբ*— *աԱ աս էին զսա և 
աստուաՆացուցեար և անգ լաշխարհին Վրաց զսորա չափ հասակի 
կանգնեալ պատուէին զոհիւբ>։ Վահագն էր հաւանականապէս ք 
ինչպէս էլ երևի նրկնէր երկնէն՝ ալլաբանական օրինակ արեգական» 
ինչպէս \Լստղիկք միւս ևս աստուաՆութիւն Հալոցք Հսենեակ Վա– 
հագնի կարգացեալն ըստ Ադաթանդե զոսի՝ էր գէճ և վաւաշոտ 
պատկեր լուսնի9 ընգ որում զոլգ կը պաշտուէր %Լահագն իբրև սե¬ 
ղեխ նորա լԱշ տիշատ Տարօնոլ։ Ալս չափ տեզեկութիւն բա լական 
է ցուցանեէք թէ չէր պատմական ՎաՆձ ահագնյ ալլ հին աստուտ¬ 
ն՛ ութի ւն Հալոց* ուստի և բուրմբ նորա Վահունիբ՝ շատ աւելի 
հին էին բան զոր կարնէ է*որենացինք թերևս ալն չափ հինք որ չափ 
էին երերին աստուանք Հալոցք ՎաՀաքն, Աստղիկ և Անահիտ ք սրոց 
էին Վահունիբ պաշտօնեալբ։ Վահունիբ ինջուան կը թուին ի սկըզ– 
բան դարձին Հալոց աո. Տրդատաւք որպէս պատմէ Ագաթանգեզոս* — 
«Ել. կոտորեցան մարդիկ պաշտաման բրմութեան որ ի տեզւոջ անգ 
էին ԼլԱշտի շատ)ն (Ագաթ* ^ե«|( Նսկ որգի^ նոցա առնուե– 
ցան ի դպրոցս ժառանդաւորաց ըստ նորին Ագաթանգեղեալ*–%Տտլր 
հրաման թագաւսրն Տրդատ * * * զբազմ ութիւն մանկտւոլ անել 
լարուեստ գպրութեան ք և կարգել ի վեր ալ հաւատարիմ գպրա– 
պետսք առաւևլ զազգն պղնագորն բրմացնք զմանկոլնս նոցա ժո¬ 
ղովել լտրժանաւոր տեգիս դասս դասս% (Ագաթ, ՃՒ»)։ 

50. Ալսոբիկ են ահա Հալաստանեալց նախարարութեանց Հուս - 
տըն և զիարդն» զոր կը խոստանար տալ մեգ ^որենացին լոլնա- 
կան պատմութիւններէէ Ւ պատմութեան աստ Ւ*որենացւսլն գնա- 
խարարութեանց կան ընդհանուր տեղեկութիւններք որ կրնան Հա– 
մարու իլ պատմական է և զորս գիւրին էր ի*որենացւոլն առնուլ 
ոչ թէ ալն անանուն լունական պատմութիւններէնք ալլ իւրոլ ժա¬ 
մանակին ստոլգ կամ սխալ աւանգսւթիւններէն* զոր օրինակք թէ 
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նախարարութեանց շատերն ի Լալկալ էին, (Լայկաս պարտ ե իմա• 
նալ զժամանակ հին \Լրարատեան թագալ սրութեան՝), և թե ցե գե¬ 
րեն ոմանք լօաար գաղթականութետնց կը սերեին, ինչպես 
րունիք՝ լորդւոց \)ենեքերիմալ, Ւագրատունիք և Գնթունիք% յէ– 
կաց Պաղեստինացւոց։ քայյ չենք կրնար է՚որենացւոլն երկրորդ, դր¬ 
բոց է* 1ւ Ը» գլուխներն ամբողջ, կամ ինչպես ^որենացին կ՚փնուա– 
նեէ ալն դրուագը ւմեՆ և հա լա ստի պաամութեամբ լին* թեղու.• 
նել իբրև, ստուգիւ պատմական9 հալեցեալ լանստուգութիւն • ան¬ 
ձին Վ^աղարշակալ, ընդ որում կապեալ է աէե գլուխներուն պատ- 
մութիւնը, պատմութիւն մը որ մեեաւ մասամբ հիմնուաՆ ե ա" 
նուններուն լարմարութեան կամ բռնազբօսևալ ստուգաբան ու– 
թեանց վրալ, քան սաոլդ պատմական աղբերաց։ 

Արդարև, կ՛երևի, թե անդեն իսկ առ. է՚որենացւով կալին ի 
մեջ Լալոց լոլե և պարսիկ լեզոլտլ ոչ սակալ գրեանէ \"որենացին 

գլուխ առաջին գրոցն, լետ մեզագրելոլ ղնախնիս մեր, մանա– 
ւանդ զթագաւորս, թե անփսյթ եղեն աւանգել լետնոց զպատ– 
մութիւն իւրեանց ժամանակին և գորեոլլ ասե• է^երևս աօիցե ոքւ 
թե աՂԳԸ գիր ե. գպրութիւն չուներ լալն ժամ, և չկրցալ ոգի 
առնուլ ստեպ պատերազմներե* ^աէ9 աէս & ճշմարիտ, քանպի ե- 
ղան առանց պատերազմի ժամանակներ$ և. կար գիր Պարսից և 8<»ւ– 
նաց, որով ալժմ կը գտնուին առ մեզ գիւ֊զից և գաւառտց, նաև 
առանձին տանց, գատերու և գաշանց վերաբերեալ փնթիւ գրեան, 
ման ալանդ ժոզովրգեան ազատ կոչուաՆ մասին մեջ*—ասիցե ոք 
արգելք, վասն ոչ լինելոլ գիր և դպրոլթիւն ի ժամանակին, կամ 
վասն պեսպես պատերազմացն, որ կուռ զմիմեանց զկնի անհետ ի 
վերալ գալինւ ոչ արդարև ալսոքիկ կարՆեցեալ լինի♦ քանզի 
գա անի և միջոցք լեալ պատերազմացն և գիր Պարսից և Տունաց, 
որովք ալժմ գիլզից և գալառաց, ևս և իւրաքանչիւր տանց 
առանձնականոլթեանց, և հանուրց հակառակութեանց և գաշանց 
ալժմ առ մեզ գտանին տնբալ զրուցաց մատեանք, <քան ալանդ որ 
ի սեպհական ազատութեան պալազատոլթիւն»։ Ւալց ալն *ան– 
բալ զրուցաց մատեանք», զորս լիչե Հ*որենացին՝ քազաքալին և՝ 
առտնին պիաոլից վերաբերեալ օրըստօրական գրոլաՆներ եթե է ոչ 
թե ցեգերու Նագման և լաջորդութեան վերաբերեալ պատմական 
էիշատակք, ինչպես լալտնի ե նմին իսկ ի է*որենացւոլն, որ լետ 
ասե լալ սակաւիկ մի լառաջ, թե «Ամենուն լալտնի ե մեր թագա- 
ւսրաց և նախնեաց տխմարութիւնն և անուսումնոլթիւն, քանզի 
թեպես* փոՀԸ աՂԳ եմք և տկար և ստեպ նուաՀեալ ընդ աԱ*վթ 
կը գաՀեուին սակալն և առ մեզ գորեեալ ոչ սակաւ արութիւնք 
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արժաէփ գրոց (էջատակի* քտյց ոչ որ յառաջնո ց պարտ համարե– 
քան անձին աւանգել զայնսսիկ ի գիք^—կը (ասելու, ի վերջ կոյս 
նորին գլխոյ* զարմանամ սակայն ընգ հան՛ձար րո (իմա՝ 0»– 

հփկայ Ւագրփփունւոյ), շլանգի ի սկզբանէ մինչև ցայժմ առաջին 
եղար ձեռն արկանել զայսպիսի մեե գսրեոյ9 առաջարկելով մեզ 
գրել յօգոստ ազգին զպատմոսթիսն թագա սորաց մերոց և նախա– 
րփրոսթևանց9 թե ոսստի են նորա և ինչ իսրարանչիւր ար գոր– 
եեց, որ ցեղերն են բնիկ և ընտանի և ո/ք Գտար և եկամուտ) 
գէթմենսւքն պատմել կարդալ, ի մամանակէ անտի աշաարակաշինսւ– 
թեան մինչև ցտլմմէ Բսւ/յ կը հարցունեմ. ՄիթԷ մԽտեա՚նք կան 
ինձ մնա, կամ դպրոլթիլնք քոց հայրենէաց (Լրեիբն ըստ բանին 
Տոբայ, որպես ղի էրեից պփտմագիրներոսն պես > վերոսստ ի վայր 
աո֊ րեզ իջեցոսնեմք կամ ի րէն և յայլոց սկսելով հանեմ ի վեր♦ 
ԸՊ9 ՂիաԸԳ ե– ի9ե՝ սկսիմ9 թեպետ մեե ջանիս9 մի ա յն թե շնորհա– 
կպլոսթեամբ ընգոլնոսի աշխատսսթիսնս՝»։ ԱՀա բուն բանր է*որե* 
նացւոյն* ւԱմենեցուն մեզ յա յանի ե թագասսրացն մերոց և տյյսք 
փդ֊աջնոց պռ ի յիմաստն աղամարքլթիսն և անկատարսսթիւն ո– 
գւսյն բանականի* *Հի թեպետ և եմր աեոս փորր և թոսով յոյժ ընգ 
փորոս սահմանեալ և զօրոսթեամբ տկար և ընգ այլով յոլւավ անգամ 
նոսաձեալ թագաւորոսթեամբ սակայն րազոսմ զորեր ա/աթ՚եան 
գաանին գորՆեալ և ի մերոսմ աշխարհիս 9 և արժանի գրոց յիշատա– 
կիւ զորոց և ոչ մի որ ի նոցանէ պեար անձին կալաս մատենագրել։ 
« « » ք՝այց /թնգ րո յոյժ զարմացեալ եմ ընգ մաացգ եննգականոս• 

թիսնք որ յիոկզբանցն ւքերոց ազգաց մինչև ցայժմոսսս միայն 
գտար զալսպիսլյւյ մեՆ իրե բոսոն հարկանել, և մեզ խսյզ խնգրոյս 
Փռաջի արկանել երկար և շահասոր գորՆով զազգիս մերոյ կարգել 
զպատմ ասթիւն > զթագասորացն և զնախաբարականաք աք– 
գաք և տոհմիքք թե ով լոսմմէք և զինչ իսրարանչիսր որ ի նոցա- 

նե գորՆեաքք և ով որ ի ցեղիցս որոշելոց ընտանի և մերազնեայ, 
և ոյր ոմանր եկր ընտանեցեալր և մերաղնացեալր 9 և զգորեո և 
զժամանակս խւրարանչիսր գրով գրոշմել ի ժամանակե անկարգ 
ամբարտակին շինասաեոյ մինչև ցայժմ ։ « ♦ ♦ Աօ. որ այս չափ միայն 
ացթացից. Միթե մատեան մերձ կայցե ինձ9 որպես ասկ Ցոբ9 կամ 
դպրսւթիւնր րոց հայրենեաց9 որովր նմ անագս յն արդեսր Նբրայ– 
եցւ֊ոցն պաամագրաց՝ ի վերուստ ի րեզ իջոսցանեմ անսխար կամ 
ի րեն և յայլոց ոկսեալ անդւր ի վեր հանիցեմ ի սկիզբն։ \՝այց սսթ* 
կայն սկսպյց9 թեպետ և քանիս* միայն թե և շնորհակալ որ մերոցս 
գաանիցի լեալ աշխատոսթեանց*։ 

Մեր եերոլնի պատմիչը կը պահանջե ի մէնջ լար գել ղիւր աշ* 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 259 - 

խատաւթիլնփ բայց թնչ յարդ կրնայ և պարտի ընՆալՈլիլ պատմա¬ 
գրի մը, §9ր թեև Նանր և մեՆարոյ առանց ունելոյ հին յիշտտա* 
կարան կամ գիր, կը գնէ մեր առջև ազօա հնութեան վերաբեր» 
րեալ իրեր% զորս կը ջանայ հիմնել անուանց պիտակ ստուգաբանում 
թեան կամ խաղեր ու վրայ միայն։ 

ք^եպէա չենր գիտեր էԼրերունի, Գնունի, պան գոլն ի, Հաւե* 
նունի, 0զկունի կոչմանց պատմական եա դումը չենք կրնար ըն* 
գաւնել սակայն, թե առաջին երկանքը էյ ելլեն արեուի և գինի բա– 
ռերէնէ կամ թե \Տ պան դուրեին է սպանդ բառէն, մինչ ունինք նոյն 
արմատով ուրիշ անուններ, ինչպես պան դարան և 0 պան դար ատ ք 
մին* գալառի, և միւսն անձի անուն. ևս աւելի անտեղի ե Լա* 
ւենունին% բազեիւք թռչուն , և Սղկունին% սլաք։աւ քօշ որօալե հա» 
նել։ ՀԼնիրաւ կաոկաե չե զՇարաշան կարՆել նմանսւթիւն \էարասար 
անուան, որպես և քԱրւսրՆՆ* Աղոլան անուան* իսկ Գուշար՝ յա յանի 
իսկ Գսւգարն ե1 հնուտն մը տառերուն փոփոխութեամբ կամ չբբջ* 
մամը նոր անուն կազմելու օրինակ առ Եորենացւոյն արդեն տե» 
սանք, ինչպես Գոմերն ու &՝իրասը տառագարձութեամբ եղան Մէ– 
րոգ* աիրաթ (տես Էջ 133)* 

Վ1րրջապեսք զոր օրինակ ^աղարշակայ պատմութեան առաջին $ 
աշխարհակալութեան մասը* նոյն պես այս երկրորդ, վարչական և 
օրենսդրական յօրինուաեութեան մասը չունի յի և լի պատմական 
հասաատութիւն։ Աէւաչաււ դատաստանալ անհնար ե մեզ նախա» 
րարութեանց հաստատ ութեան պատմութիւնն ի ձեռն Վ^աղարշա– 
կայ, իբրև առաջին Արշակունի թագա լորի, ընդունել այլազգ* 
բայց եթե մեեալ մասամբ իբրև հայրենասիրական հնարք, որով 
սրտառուչ մատենագիրն կամի յերեսո հարկանել նախտրարաց զա» 
պերախտՈւթիւն նոցա, որ ոչ սակաւ նպաստ եղան ի բարձումն թա+ 
գալորութեան 1Լրշակունի ցեղեն, որում ըստ պատմ ութեան նոքաք 
պարտական Էին նոքա զիլրեանց գոյութիւն և իշխանութիլն։ 

51» Տարակուսելի ե դարձեալ, թե այնչափ պաշտօնեաներ ՈյԼ- 
նեքն Արշակունի թագտւորք։ Թագադիր ասպետութիւնն սեպհա¬ 
կան եր ՒագրատԱւնի ցեղին, այնպես որ յետ դադարելոյլ– անզգամ 
թագաւորութեան արարոզութեան, առ քրիստոնեութեամբ, Ւագ– 
րտտունիք պահեցին տիտղոսը։ 

Ղք Այնպես մաղխազսւթիւնը, որ թուի նշանակել թիկնապահու* 
թիւն% յատուկ եր ^ոռխոռունեաց։ 

Երևելի պ աշտօն եր նաև ս պարապետ ութի ւնն, բայց մասնաւոր 
9էղի մը էա տոլկ չեր։ Ծ պարապետ ութ ի ւնն ի սկզբան վարան կը 
թոլին ֆագրատսւնիք հանդերձ ասպետութեամբ (խոր* Ւէք 
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1րԳ.)ւ Տրդատ սպարապետութիւնը տուալ ՀԼրտաւազադալ Մաէքա– 
կսւնւոր դալեկորդւոլ ի լրում 9 որ փախուցաե էր գնաք ըստ ^*որե~ 
նացւոլն9 լետ մահու, հօր նորա ^ոսրովու ի գուռն կա լսեր 
(՝♦ 4ք*)ւ Մդաթանդեղոս ասպետութեան և սպարապետու- 
թնան իշխաններն ուրոլն ուրոլն կը լիշէ* Աո. 1ա1"քԳ°Ք &րդաաա1* 
գրեթէ մինչև ի րարձոլմն թագաւորոլթետն Մրշակսւնեաց՝ Մա– 
միկոնեանբ վարեցին այս պաշտոնը։ Երևելի պաշտոն էր նաև հա֊ 
զարապետոլթիւնը9 որ նոլնպէս լատուկ չէր մաանաւոր ցեղի մը։ 
Հազարապետն թուի թէ էր վերակացու եկամտից $ և հոգ կը տա- 
նէր ման ալանդ մշակութեան և բերոց երկրին։ ֆուգանդ ալս պաշ¬ 
տոնը 1լանոլանէ էաշխարհատես խնամակալութիւն9 աշխարհաշէն9 
աշխարհատաՆ դեհվանոԱՁիւն» ք**)ք և զԳնունիսք ոքրոյ 
լտնձն էր առ Մրշակաւ թոռնորդւով 8ր դա տալ դորե հազարապ ե– 
տութեան% կք անուանէ €շինականաշէն*—Լշինականաշէն ազգն 
նունեացք հազարապետն ամեն ալն երկրին»ւ Տրդատ ալս պաշտոնը 
տսւաե էր 0 տալի Մմատունւոր ազատ չին բեռ իւրոլ ^ոսրովիդըխ– 
տսլ (խոր* ք# Աււ Տիրանալ որդւով Ւ1ոսրովու հազարապետ 
էր Վ^աղարշ իշխան ԱԱաա| (ֆուզ* <1*# I՝ վերջ կսլս թագա¬ 
լս րութեանն Արշակունեաց զալս պաշտոն վարեց ՎաՀաՆ Աւքաաու* 
նի (Իոր* ԳԿԷ.)է 

^ 1է1ոս1^ նաև տակառապետել և սենեկապետբ Մրշակունի 
թագաւորաց։ Մեեին Տիդրանալ տակառապետն էր Գնէլ Գնաւնի 
(խոր* ք** որ Նրուսազէմ գալով դերի րռնեց դալով գՀի*~ր~ 
կանոս բա հան ա լա պետ Լրէից։ Նրրև ոենեկապետ Տիրանար որ- 
դւոլ I*ոսրովու նոտակալ կը լիշուի Փիսակ Եիլնիք կատաղախոս9 շնա- 
րերանք Հորիկ։ շոդմոդ9 տիր անենդ9 տիրամատնիչ րոտ ք^ւււքաէՒ 
դալ վաոն գի մատնեց զՏիրան ի ձեռս Պարսից9 որ կոլրա֊ 
ցուցին գնա։ 

Շալանի չէ9 թէ ոլնէքն Մրշակոլնիբ լատուկ հանդերձապետ 
(զդեցսւցանողֆ։ ֆուգանդ էիշելով տուն պատմուճակաց՝ կը լալե– 
լու իրրև. մեկնութիւն* (Օւք թագ արբունի դնէին*9 ալսինբն 
տեղի թադադրութեան։ կամ մանալանդ տեղի պահելոլ գթա Գն 
արբունի։ Մպստամր մարդպետն Փղակ սպանաւ հրամանալ Պապալ 
ի տան պատմուճակաց* - «Ալս Գդակ, ասէ ֆուգանդ 9 էր ալր 
մեն և անձնեալ9 բաջ հարուստ ոսկերոբ* սակալե ասպարակիր 
մարդկանն պատեցին զնովալ9 և բարձին գնա վերըմրարձք և տա֊ 
նէին գնա մինչև ի դուրս տա՜ճարին (սեղանատան) արբունի։ Նրրև 
ետես թադաւորն թէ անդր տանէին% ասէ* Մի տլսր9 մի ալսր9 
ալլ մուՆէբ զգա ի տուն պատմուճակացն։ Եւ զօրբ սպարակրացն 
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մուեին գնա ի նեբքս ի տուն պատմուճականն կապեալ ձեո.ս լետս* 
ալոինքն ուր թագ արյունի գնեին* և անդեն խօսել սկսալ Դղակն 
1ւ ասէ♦ Աւէացեք Տա0Քա1ք ԳՈԳ^Ք* ալս մահու արժանի եի։ բա1Տ 
քեզ արժան եր գիս ի հրապարակի սպանանել* և ոչ ի տան թագաց* 
և զքո թագդ արեամր շաղախել» (Ւուզ. է* Պատմուճակաց 
տունը թերևս եր նաև տուն հանգերձից* բայց լատուկ հանգեր- 
ձապետ, արևալի չիր ոլրել* լիշեալ։ 

Մ1րծ պաշտօն եր մտնաւանգ մարդպետութիւնն* ոչ մի ալն աո. 
հեթանոս թտգաւորօք* ալլ և լեա քրիսաոնէութեան։ Աւլ Տրգա– 
աաւ իսկ կը (իշուի <մարդպետութեան իշխան»* որ և եր մին 
ի գլխաւոր իշխանաց ք որ տարին գ^րիգսր ի ^եսարիա վառն ձեոնա- 
գրութեան (Ագաթ* 0ոլնպես աո. Արշակաւ* որդւով Տիրա¬ 
նար զմեՆն ներս էս ձեոնա գրութեան տանող իշխանաց գլխաւորն 
եր Հա1ր մարդպետն* ներս էս որ հեթանոսական սովորութեանց 
դեմ ալն պէս սաստկութեամբ կը կոուեր՝ սչ միալն հա կա ո. ակ չէր 
ալս աովորութեան* ա(Փ֊ կը պատուեր զմարգպեաս* Երբ անգամ 
մը Լալը մարդպետն լալցելութիւն ելան եր ի*~ր երկիրներուն ի Տա¬ 
րսն* մօտ ի մալր եկեղեցին \Լշտիշատոլ մենն ներսէս որ կը գըտ– 
նսւեր հոն՝ ի ճաշ հրտւիրեց ներքինապետը.—&Լթաման տալը* ասէ 
ք՝ուզանդ* պատրաստել ճաշ ևկելոցն»։ ք*ալց ներքինին* ըստ ք^ու– 
զանդալ* լալտնեց զչարակամութիւն իւր • — էՄինչգեո. պատրաս¬ 
տեին* ասէ* նմա արժանի աւագօրեն սպաս% նա ելաներ լե– 
պիսկո պոս ական կա լեն են լապարանիցն մինչև ի վկալարանս սրբոցն* 
ի մեն և ի գեղեցիկ հրապարակին զերթևեկս աոեալ շրջեր9 Տ1ր– 
սաներ զգեղեցկոլթիւն վալրացն* զնիստ շքեղութեան ի բարձրա– 
ւլանդակ տեզեացնք և գնալեացն ի խոնարհ* գի կարի վալելուչ էր* 
և չարակնեաց։ Ապա եմուտ բազմեցալ լուտել և Iըմպել, իսկ 
լորժամ արբեցաւ սխալակեցաւ սկսալ ներքինին խօսել բանս 
հպարտս և ամբարտալանս լարբելեաց* դներ թշնամանս Տրդատալ 
ար քալի* ազգի և տակի և տոհմի Արշակունեաց թագաւորացն Հալ¬ 
ոց* ՏԼիէերդ* ասե 9 զալսպիսի տեգիս կանանցահանդերձ մարդ– 
կան տուեալ է* ե. ոչ, արպնց։ ք*անգի գսուրբ տեղեօքն քամա– 
կեալ արհամարհեր և ասէ* ՀԼալս տեղիս ի բաց քակեմ ք* գի աստ 
պարտ ե շի^ել զապարանս արքունի։ Եթե ես Հս*Ա* մարդպետ 
կենդանի իցեմ և աո. թագաւորաւն հասից՚ որ ինչ աստ իցե* 
զալն ի բաց Փոխեցից* և զտեղիս արքունի սենեակ կազմեցի ցյ> 
(Ւուզ* 

Ա|1» ամենալն պաշտամունք կը (իշուին ի մատենագիրս մեր* 
որ լաո.տջ քան գ^որենացին* բալց թե կալին նաև լատուկ ցեղե– 
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րէ պաշտօնետյՀ ի վերայ որաոց, կուտից, սպսոալց, 4ւ գա հուց, 
զենարանաց, ամարանոցաց , մէնչև Հօշ և հալ որսալու անգամ* 
չենր գտներ սւրեր յիշեալ ի պաամութեան մերում ոչ յառաջ և 
ոչ յետոյ Հան զխորենացին։ ԸՏրգհանրապէս պաշտօն ունեցող ցե¬ 
ղեր արւ Ագաթանգեղոսի և Ւուզանդայ կը յի չուին պաշտօններուն 
անոլամր—< իշխան թագակապ ասպետութեան*, կամ հ իշխան 
ասպետութեան տան*, € իշխան սպարապետութեան աս/ե*, 
խան մաւլխազութեան տանՖ, ձիշխան մարգպետութեան իշխանսւ– 
թեան*, <: իշխան հազարապետութեան*ւ 

52» Ըսա Ւորենացւոյն* Վյաղարշտկ նաև Ա*֊քիշ կաք^ք կը հաս¬ 
տատեք զոր օրինակ կ՛որոշի հւժամս ելևմտից և խորհրդոց և խրախ* 

ճանութեանց և զբօսանաց* ի տան թագաւորին» կը կարգ ե ղի* 
նուորութեան աստիճաններ՝ Հառաջին ս և երկրորդս և երրորդս և 
որ ի կարգին*♦ Հյիշեցուցանսզս երկուս ի ծեոն գրոց*, մին՝ բարւոյ, 
և միւօն՝ վրեժխնդրո ւթեան* և ւիրաւարարս ի տան արՀոլնի, ի 
Հազարս և յաւանս»• կու տալ հրաման Հազա Հացւոց՝ չրոնանալ ի 
վերայ գեղջկաց—էւմի կարի առ. գեղջկօքն պերճանալ*, այլ ԷղթԱԱ* 
բացար վարուիլ* և գեղչկաց՝ պատուել զրազաՀացիս որւզէս զի2+ 
խանԱ* կը գնէ օրէնս՝ երեց որգւոց միայն իբրև ժառանգ մնալ 
առ ար Հայի, իսկ մնտցեալ ուստերաց և գստերաց բնակել այլուր 
(ի գաւառս Հաշտենից^։ ՀԼարմանՀ են, զի է՚որենացին բաց ի կար- 

գաց և հաստատութեանց, զորս ւիչեցաՀ մինչև ցայժմ և սր պատ– 
մ ութեան մը վերացեալ և ընդհանուր մասը միայն կը կազմեն, և 
բաց յառաէին պատերազմ են, որ ընդ արևմտեայս (խջ 237)՝ ուրիշ 
Հազա Հա կան դեպբ չգտնելով ի յիշել յայնմ ընդարձակ տերս 
թեան և յերկար ժամանակի անդ Հսան և երկուց ամաց, զորս 
կընՆայե *Հազարշակայ՝ կու տայ նմա մեռ անել խ աղա գութ՜ եամբ ի 
Մերին նախ Հան զ՝Հր* իբր 14։ձ–ին կամ 1Տ1*ին, ըստ իւրում ժա– 
մ անակագր ութեան* \ 

Ւորենացւոյն երկրորդ գպրութեան Ը. գլխսքն վերջը կ*ալյարտի 
Վ^աղարշակայ պատմութիւնը, և յաջորդ, հինգ գլուխներն, ա յոթերն 
իններորդին մինչև երեՀտասաներորգը կը խօսին զգ.որ– 
եոց Արշակայ և Արաաշիսի։ Պատմութիւն այս երկուց անսւանեալ 
յաջորդաց Վ^ազարշակայ, ինչպես տեսանր եջ 212 — 219* ոչ այլ ինչ ե 
եթե ոչ պատմութիւն արշալանաց ^իւրոսի և յաջորդաց նորա 1*ա– 

րեհի և ՓսերՀսի, յարմարցուաե ի վերայ Արշակայ և Ար տաշի սի։ 
Ո՞վ չի տեսներ, թե Արտաշիսի ի տապակ հանելն զ^րեսոս, դեպՀ 
մը, որ արդեն իբր երկու հարիլր յիսուն տարի առաջ եղան կը 
պատմուի, արտացոլելն նոյն Ար– աշիսի ի վերայ անցաւոր փառաց 
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աշխարհի ի տեսիլ բազմութեան զօրս էն $ ընկենուլն ի Նով Պանտա– 
ցւսց արձանըք փոխելն զՆով ի ցամարք ալն ե անցանելն կամրջով ընդ 
Լևլլևսպոնտոս ք հիացոլց անելն զԼելլենացիս երթալով մինչև յԱա– 
տիկ 11 և վելքապէս կորակոր փախուստն աճա պարան օր —միևնոլն 
գեպր են9 զորս կը պատմեն ուրիշ պարագաներով զԿրիւսոսե և զ՝$սեր֊ 
րսէ Լերոգոտոս և Ղ՝իոգորոս Սիկեզացի։ Կրեսոսի բոնս լիլ և ի խա– 
րոլկ հանոսիլն է և կարդալով զանուն Ասղոնի՝ ի գութ շարժելն զ^իւ՜ 
րոս և ազատիլնք ինչպես նաև ի Ննե համր որգւոլն լանկարՆ խօ– 
սելն ի աեսանելն զհալր իւր ի վտանգի սպանման > և ուրիշ սոցին նման 
պարագաներ՝ վեպր ենք որովր լունական հանճարը զարգարաՆ Է 
Կրևսոսի պատմութիւնըք և զորս ^Լերոգոտոս կը լիշե իբրե– զրոլց։ 
ք\ւստի ի զուր է խորենացւոլնք զրոլցը պատմութիւն կարեելովք իբրև 
Ար տաշի սի ձեռօր կաաարուաՆ 9 ջանալ հաստատել վկայութեամր 
Պողի կրատես * Նւա գարոս » *\ամ ագրոս « Փ ղեգոնիոս անուն ան¬ 
ձանց 9 իբրև երևելի պատմագրացք մինչ ոչ մի ալն մատեանր սոցա 
անլալտ են9 ալլ և անուն և ժամանակն հազիւ նշմարելի ի պատ– 
մութե անէ Արդարև կը գտնենր հարևանցի իմն լիշուաՆ Պողիկ– 
րաա և Ե«. ագորաս անուն աննշան հեղինակներ9 իբրև հռետոր մա֊ 
նաւանգ րան պատմագիրք քորոց կան ճարտասանական հտտակս– 
աորր աւլ 0սւիտասալ և ալլոցւ |$էա Լանկ* հաւար♦ Լալ• 
պամգր* Ա* 389» 390)* Եբրօրգըք ^ամագրոս՝ բոլորովին անՆանօթ 
ե* Իւ#4 Փզեգոնիոսք եթե կարդան ր Փղեգոն՝ ե ք՝. գարու պատ¬ 
մագիր 9 լորմէ կան ճառր ինչ* Ւալց ով որ իցեն ալն լոլն մա¬ 
տենագիր ր զորս լիշե խորենացին՝ անտարակոլս գիտեին զԼերոգո– 
տոԱք և անհնար եր նոցա զի վաղուց պատմ ե ալն ի Լերոգոտեալ 
զ^իւրսսե՝ առնուլ ի վեր ալ Արտաշիսի։ Գիտողսւթեան արժանի ե 
մանաւանդ9 զի վկալութիւնրն զորս բերե I”որենացին ի հաստատու– 
թիլն սլնելոլ Արտաշիսի զ%րևսոս9 մանաւանգ երերն ք Պողիկրատեա 
սին 9 Եւագարոսին և Փղե դոնի ոսին՝ գրեթե միևնոլն իմաստը և ոճն 
ոլնին9 մինչև լիրալի ե կարՆելք թե չորերին ևս միևնոլն գրչե 
ելաՆ ենք րոտ ձևոլն ամենևին նման ակադեմական ճառի մըք րան 
պարզ պատմական գրուաՆոլ* Միևնոլն գեպրը> հակառակ Հերս– 
գոտոսիք երեր կամ չորս պատմագրե գրեթե նսլն ձևով գրուաՆ 
չենր կրնար հաւատալ։ V՛որենացին թերևս ալս ոճը կ*ակնարկե յա– 
սելն 9 թե «ք^ազումր ենք որ ասեն զԿրիլսոս մերոլ Արտաշիսի կա– 
լեալէ և ոճով իմն պատմեն9 ես հաւանիմ** ք՝ալց ալն ոճն ե մա֊ 
նալանգք որ կու տալ կասկաՆ նենգութեան։ 

Ը««ւ խորենացւոլն՝ Արտաշես կառնու նաև նախագահութիւնն 
ի Պարթևացք շինե խ֊ր արրունիս ի Պարսսք և կը հարկանե գրամ 
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իւրով պատկեր ալ։ Արտաշիսի անուամբ գրամ գտնուաե չէ սակայն 
մինչև ցարդ։ 

53. \°որենացին յետ էիշելոյ է վախ՛ճանի գլխ ոյ երկրսրգ 
գրոցն զսպարւել պատմութեան Մար Նբաս այ—հձԼստանօր սպա էլին 
բան ք Նևբուն ւսյն Ս՝ ար Նբաս կ ատինայ>% կը յ ալելու* էՍկիզբն 
արասցուք պատմել քեզ ի հինգերորդ գրոցն Ափրիկանսսի ժամա¬ 
նակագրի, որում վկայե Շովսեպոս և Լի ւ պո ղի տայ և այլք բազումք 
ի Շունաց։ Փան զի նա (Ափրիկանոս) բովանդակ փոխագրեաց (թե* 
րևս կամի ասել թարգմանեաց), որ ինչ ի քարտեսս (ի մատեանս) 
գիւանին (գրատան) Եգեսիալ յա դադս թագաւորացն մերոց պատ* 
մկր ♦ որ մատեանքն (գիւանին նգեոիոյ) ի Մերն այ էին փոխեալ 
անդրն։ Ըստ ^որենացւոյն՝ 0»փրիկանոս արւաե կամ թարգմանաե 
եր նաև Պոնտոսի 0 ինոպ բա գաբին մեհենական պատմութիւններէն։ 
Թէ ինչպես կրնալ վկայել Շովսեպոս Ափրիկանոսի, որ իբր երկերիւր 
ամօք յետոյ է բան պնա, կամ թե ով են Լիւպողիտայն և այն բա¬ 
զում բ ի Շունաց* չենբ գիտեր։ 

Շուլիոս Շեքստոս Ափրիկանոո, յոյն մատենագիր ֆ* գարունք 
իբր 230*ին դառնալով ի հեթանոսութենե ի քրիստոնեութիւն՝ գրեց 
յԱգամայ մինչև ցԼեզիոգաբաղոս, ալսինբն մինչև 217, համառոտ 
ժամանակագրոլթիւն մըք որոյ հատակոտորբ միայն կան առ Նւսե- 
բեայ և առ այլս ոմանս ի հարց եկեզեցլոյ։ Փ՝ե Մփրիկանոս առաե 
եր ինչ ինչ յՆգեսիոյ գի լան են, թերևս նաև ի մեհենական պատ* 
մութեանց 0 ինոպայ (եթե կաք այնպիսի պատմոլթիլն ի Ծ ինոպ)՝ 
առ այս չունիմբ ինչ ասել։ Ւայց թե ի քարտեսս, այսինքն ի մա 
տեանս Նգեսիոյ գիւանին կը պատմուէին գորեք առաջին թագալս- 
բաց ւէերոց՝ այս սխալ ենթագրութիւն ե է*որենացւոյն։ Արդարև 
\Ըորենացին սակալ ինչ յետոյ ի վկայոլթենե Նւսեբեայ կա մք. հա«– 
տաաել, թե ի գիւանին Նգեսիոյ կային գորեք առաջին թագաւո* 
բաց մերոց մինչև ցԱբգար և զկնի Ար գարու մինչև ցՆրուանգ*— *Եկ* 
լեսիաստե գէքքէ (Եկեղեցական պատմութիւն) Նւսեբի Կեսարա* 
ցւոյ » • • յառաջին հագներգոլթեան (գպրութեան) յերեքտասա* 
ներորգ թուին վկայե յԵգեսիայ գիւանին լինել ամենայն գորեոց 
առաջին թագաւորացն մերոց մինչև ցԱբգար և զկնի Աբգարու մին* 
չև ցՆրուանգ* (Ւււր* Թ* ժ^։ Նւսեբիոս ւէշեէով զառաքումն Թ«օ– 
գեոսի յԵգեսիա ի Փ*սվմայե՝ ասե*—«Ե յիշատակարանս հասարա¬ 
կաց (Նգեսիոյ), լորս վաղեմի անցք սլատմաթեան քաղաքին ել 
զորեք քաջոլթեան Աբգարու դրոշմեալ կային՝ գտաք և զայսոսիկ 
(զպատմութիւն գալսաեան ք^ագէի և որ ի կարգին) պահեալ մին¬ 
չև ի մեր իսկ ժամանակս*։ Հին հայերեն թարգմանոլթիւնն ունի 
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այսպես* «Ե քարտեսս որ կային անգ յնգեսիա)է եր գրեալ ամե– 
նսցն ինչ որ միանգամ՝ գործեցաւ յառաջնոց անտի մինչեւ ցԱր- 
զար»է \°որենացին այս թարգմանութեան նայելով կը կարեեէ թե 
նւսեբիոս բոլոր հալ թագաւորաց գորեերուն համար ասեք թե կը 
գտնովեին յնգեսիայ մինչ բանք նւսեբեայ են զվաղեմի պատմու.- 
թենե քաղաքին նգեսիոյ և ղգորՆոց ԱրզարՈԼ միայն։ Այսպես կը 
ջրի փաստ ^որենացվոյնք այն ե նվսեբեայ վկայութիւնր, թե €/Ե– 
դեոիա դիսանին եին ամենայն գորեք առաջին թագավորազն մերոց 
մինչև ցԱբգար և զկնի Աբգարու մինչև ցնրովանգ»• կը ջրի նաև 
այնք թե Ափրիկանոս <բո վանդակ փոխագրեաց (թարգմանեաց՝) որ 
ինչ ի քարտեսս դիվանին Եգեսիայ յա զագս թագավորազն ։քերոց 
պատմեր»։ քպյ թեև գտնոսեր ի Ժամանակագրովթեան Ափրիկանո– 
սի գորեք առաջին թագա սորաց մերոց V* որ են ազի ն չեր կրնար Թվ– 
նենալ գԱփրիկանոս, որոյ ժամանակագրոսթիւնն կորսոսաՆ եր /•• 
ռաջ քան զհինգերորդ դար* քան գի գԱփրիկանոս կոչող վերջին մա¬ 
տենագիր ե նւ֊սեբիոս. այնուհետև գԱփրիկանոս կոչող մատենագիրք 
յԵսսեբեայ առնելով կը կոչենք ոսստի և I*որենացինյ ինչպես գԱբիվ– 
դենոս և գայլ հին մատենագիրս 8ունաց ք տես եՀ 184)* նոյևպես 
գԱփրիկանոս յնվսեբեայ միայն գիտեր• 

Ւորենացինք որ գՄեբին կը համարի մայրաքաղաք առաջին թա¬ 
գավորա ց Հայոց Վազարշակտյ և յաջորգաց նորա% զմատեանս գի- 
վանին նգեսիոյ կը գնէ փոխեալ ի Մերն այ յԵգեսիա։ 

ք1որենացին կը յաւելով նաև գիւր վկայովթիվն.–*Մի ոքէ ա– 
սե* անհավատասցիէ քան գի մեգեն իսկ ականատես եղս$Ժ այն 
վանին»։ 8 այ անի չե սակայնդ թե դիվանին ականատես եղաՆ եր 
^որենացինք թե դիվանին մատեաններովն՝ քորս գրհվաե եին ամե¬ 
նայն գարեք առաջին թագաւորաց մերոց։ նթե մաաեաններուն ա՛¬ 
կան ատես եղավք բնդեր յեաոյ ասէ* *Այժմ կարծեմ գտանի ւՎա– 
հեալ ի նոյն քաղաքի»$ և փոխանակ առնլոյ գիվր պատմովթիվն 
յԱփրիկանոսե։ ընգեր չառնուր ուպղակի նգեսիոյ գիվանեն։ 

Վյերջապես բոլոր պարագայք պատմովթեան Խորենացւոյն րզ– 
Նագմանե Արշակովնեաց և զգորեոց ընեայելոց Վ^ազարշակայ և եր¬ 
կս վց յաջորգաց նրրա՝ ովնին այնպիսի նշաններ 9 որ համարձակով– 
թիվն կով տան մեղ՛ ասեր թե մեր Ներունի պատմիչն> արդարև 
բագմար գիլն և նշանավոր ի մատենագիրս մեր% կը ՜ճարտարե ւէանա– 
ւ անգ քան կը պատմե գնախնական ժամանակ, պատմովթևանը մերոյւ 
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ԳԼՕՒՒ* Ըէ 

ա ս ոա աստ աո» «ա 
1. Կոապաջտութիւն առ նախնի Հպ/ս։ Անահիտ, Վահագն եւ 

Աստղիկ։ 2. Անահիտ, թուն աղզպյին դիք։ 3. Անահտպյ պաշտօնն 
ի Հասա։ 4. 1կս պաշտաման նմԽնութիւեն ընդ պաշտաման Ափրո– 
դիտեպյ։ 5. Դիցապաշտութեան յունական ձեւն առ Արշակունեօք։ 
6. Բազ9 Վանք Դիք—հին կրօնական թառեր։ 7. Հան ղի կ կրօնք առ 
ՀաՀ/ա։ 8. Հանղիկ կրօնք ի Հպ/ս առ Մարօքւ 9. Հմէպութիւն, ա– 
7կացղ/ց հկիՆերու հաւատղյ. Հպական սօսիք, ԱրմԽէիր։ 10. Ա/չ 
տԽակք հմխյութեան ի Հպ/ս հծթանոսութծան ժամանակ\Էն։ 
11* յՕգիներռւ երեւղ/թք ըստ նախնի Հպ/ոց* Ցուշկապարիկք Պպ/9 
Առվէզ9 եւպյլն\ 12. Արտաւազդպ/ առասպելը։ 13. Կրօնք արեւե֊ 
լեան եւ արեւմԽեան Հպ/ոց։ 14. Պէսպէս կարծիք ղծազմանէ Հպ/– 
երէնի. Րիդղէր։ 15. Հպ/երէնն հնտեւրոպական լեղուաց ցեղէն է։ 
Ո. Ծպացղ/ց ի թառից եւ ի քերականական ձեւոց։ 17. Հպ/երէնն 
իֆրէռ արղ/ն արմենական $խղ յիւր վերջին կատարելութիւն հա¬ 
սած առ թարգմԽնշօՀւ 

1. ճՀքծ կամ զնաինական կրոնից Հալոց չունիմք ինչ վկալսւ֊ 
թիւն ի պաՀ*Տ ութենկ է Եթկ պարտ իցէ հալա տալ ընթերցսւաեպ 
՝քձմե*լ+գրաց՝ Հալք շաա հին Ժամանակ ունկին կոլոս* Ս արեոն* 
Հինի Հերհծնագրութեանց մ էջ Օբէրդ կը կարդալ Հա էտի և Պակա– 
պարղքքԼ անուն կուռք» զորս Սարեուքին գերի առալ Սւրարդւպ 
Հյնթաթեո/Ոէլ^ է\ւրօա թադաւորկն (տես էջ 44)* Եթկ Օբէրդի ընթերց– 
ուաեը շիտակ է՝ Հալա ի շատ նմանութիւն ունի Բաղդ բառին* Ւալց 
թՈղԱլնք բևեոԽգիրները* Անահիտ ք Վահագն ևւ Սա տ զիկ* զորս 
նՈւի/նի էԽԱսենադիրք մեր նոլն կր համարին ընդ Արաեմեալք Հե– 
ըակկի 4ւ Ափրոդիտեալ (բաղդատէ Ադաթ» ընդ 41՛* գլխոլ 
ֆ*® I"եր*^ք ինչպէս անուն ներկն լա լան ի կ* բնիկ հալ աատուաՆ– 
ներ կին) **րոց պաշտոնը շատ հին էր ի մ էջ Հալոց ք մ ան ալանդ լարևր 
+աեծ>ն կամ ի ստորին դաւառո –ի Գարանաղիք լՆկեզեացք ի Դերիան 1ւ 
ի Տարսնք լա ռաջա գոլն իսկ քան զԱրշակունիս (տես \Ըոր* ք*– 41*.)ւ 

Տ. I1 մ էջ ալս երից կը թոլի առաջին և դլխաւոր լինել Աէւա– 
հիտ9 որում մեծ տիտղոսը կը արոլկրէ Տրդատ ի մ էջ ալլ լորջորջա– 
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ծ»յ ■*/ տիվին է աղինջն թագ* էհի տեա.^ և կան. 
ուանէ քնպ փառք ազգին և կեցուցիչ.—*\էթէ ոչ աՔ-նգսցգւդ, ացէ 
ց%ըիգոր, էլանձն գիցն պաշտոն մաաուգանևլ, մանալպնդ "գաք 
•քենի ԱնաՀա*»/ տիկնոջ, սբ է փաո.ք ազգիա մերոյ և կեցուցիչ* 
(Ագաթ–. Ե.). ե֊ ալյուր.—*քեշնամանե՛ս զմեեն քԼՆաՀ^քւ* 1(1|Հ ^1ո|ք 
և զկենգանութիւն կրէ երկիրս Հարգ» (Ա»Նք.< Մպրթ է ասել, 
թէ Անահիտ էր բուն ազգալին աստուակ կ. պաշտպան Հ»1»Տ* 
<Ա/^հ«յքւ աստոլակք Պարսից, ասէ Ատրարոն, հը պաաաւիՆ ի 
Մարագ և ի Հայոց, բայց ի Հայոց կը պաասւի Հանազանք 
հիա»է Օւռաի Տրգաա ի աալն այլ և. այլ յաակաւթիւնս գիցն՝ 
աայ կ՚ընեայէ խնամակալութիւն, այսինքն աեսչցւթիւն կամ պա& 
պանութիւն. ~– էԼիութիւն պարպրացլթեան յարոյն 1|քքւ(«|քք«^է 
խնամակալօլթիւն յԱնահիա սփկնոջէ, և քաջս,ւթիւն հպսցե Հեք 
ի քաջն ՎահագնԷ ամենայն Հտյոց աշխարհիցց (Ագաթ՛ 

Ա. Անահիտ երեք մեհեան կամ պաակեր սլնէր ի Հցթյս. մխի 
յՆրիզա ի գաւաււին Նկեղեացէ Հոս Տրգաա սաիպկց ցսւտջիկ ան¬ 
գամ զերիգոր <պսակս և թաս սոաս կաււոց» տանել նուէք Աէ|*Հ– 
ապէկան պատկերին* Ա/« Անահիտ է, որմէ ԱրտաշԷց ըստ հ»^– 
նացւոլն խնդրեց րժշկութիւն ի վերջին հիսանգթւթետն խ֊բՀ֊մ* 
Հայց այս կուո֊քը ոչ միայն Հայոց թագաւորք, այլ և հրւա\էպեցի 
կայսեբք կը պցւտուէին մեեամեկ ընկանւերով, –~աՏՀսր թագալպլք 
ամենայն պատուեն, տսէ Տրդատ, մանալանդ թպգաւցրն 8^1 - 
նաց» (Ագաթ» Ե.)։ Օաբաբոն յան ո լան է կը յիշէ Հտյոց այս մե– 
հեանը.—աՀալք, աս է, այլևայլ աեզեր կանգնակ եկ մեհեամ) 
1ԱաւՀ«ա^ մանաւանդ յԵկեղեաց»է Շոյն և հոոմայեցի Հատկնա 
գիրք Երիզայի Անահիտը կ՛անալ անեն Տաւրեան Անահիտ» *կ| պարն– 
մասի, թէ հին ատենն ի Տաւրիդ, լայժմուն Խրիմէ կար Անահտպյ 
մեհեան, ուր քրմուհի էր եփիգենիտ դոլստր Ադամկմնմնի, որ 
ընդ եդրօր իւրում Ավրեստեայ փախչելով ի ՏալքիաԷ* րերաւ ընդ 
իսր Անահտայ պատկերն, որ յեըկնից անկեալ կը կտրկցւէրլ Երկ– 
րորդ պատկեր ԱձաՀւտայ էր յԱրմաւիր։ Հայց այց երկսքին պտցՒ 
կերք ևս բեբսւեցան ի Աունտց ի Հայս աո֊ Արշակսք-նեոք (^ցքւ 

*Գ.)։ ուստի և կրկակ նորագոյն համարուիլ և ցատք» ՀՈ»նքի 
էին 6ունաց Արտեմիսն, դրպէս տնուանէ խսրկնացին» Ագաթանդէ– 
զոսի հեղինակն հայացնելով կ՚անուպնէ Անահիսւ# ճցւն Հայոց ԱՏ»«<– 

հիան էր յԱշաիշաա Տարօնցյ, համակ ոցկի, ուցաի խ֊ ««- &ք«– 
թանդեզեայ կը կոչցւի Ացկեմպյր, Ոսկեեինյ 0սկեհատ» Գտւկթւզպթ» 
հասմայեցի զորավարն, իրը կէս դար յաաաջ քան զՀրֆցա**, աէ– 
ցալ այս ԱձքսՀաայ նուիրեալ արջառներ, որ ունկն ալով գիցցւհք֊ոյՆ 
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նշանը, էլարաՆուեին աստ անդ, 1ւ ոչ ոք կքիշխեք մերձենալ ի նոսա։ 
Ը|ք«ւ Պւֆնէափ՝ հռոմալեղի զօր ավարն Անտոնիոս, սա կաս ինչ լետոլ քան 
ղ*Հսւկսւղղոս, Անահտալ ալս սսկի պատկերն տարաւ Լա լաս տան են։ 
&՝երևս լետոլ ուրիշ մը գրուեղալ ի տեղի առաջնոլն, քան ղի չորք Աք գ 
գարուն սկիզբը։ Հա/"9 դարձին մ ամանակ, կար /Աշտիշատ, ԱՆաՀ– 
տա կան ոսկի . պատկեր, զոր Հուսաւորիչ կորեանեղ (Ագաթ* 

4;. ԱնաՀաայ պաշտոնն ի. Հալս կը թուի թե եք նման Ափրոգի– 
տեալն Շուն աղ։ \) արա բոն, լետ ասելոլ թե Հալք կը նուիրեին ալը և 
կին գերիներ (հւճրօճէւԽ) կր լաւելու. ւՄինչև ղալս վայր 
չիք տեղի զարմանալոլ* բալղ գիղապաշտութիւն Հա լող երթալ անդր 
ևս։ ղի սովորոլթիւն ե աո֊ նոսա արանղ ասա դաղ ձօնել գիղն ըզ– 
գոտերս իւրեանղ կուսանս. ալլ ալս չե ինչ արգել սսղա, լետ տա¬ 
լս լ գանձինս ի պոռնկութիւն ի մեհեանսն Անահտալ գտանել գիւ֊ 
րաւ արս որ ոչ խղճիղեն առնուլ զնոսա ի կնութիւն։ Հերոգստսս 
գրեթե ղնոլն օրինակ պատմե զաղջկանղ Լիւգաղւող։ քայյ գսաերք 
Հա լող ալն պես իմն առատաձեռն են առ սրս սիրենն զնոսա* մինչև 
տալ. նողա ոչ ասպնֆականութիւն միալն, ալլ և պարգևս տլելի 
քան. զոր ի նողանէն առնոլղուն. և ալս ու լալա իմն առնել կամին, 
թե են լըն չեղա գոլն աանղ որ ոչ թո ղուն զնոսա կարոտանալ իւիք* 
Հրակալն թչ եթե ում և պատահի ղե շնորհեն նոքա զասպնջականսւ– 
թիւնն, ալլ. սրչափ մարթ ե՝ ընգսւնին զարս, որ հաւասարապատիւ 
իղեն նողաւ (Ստրաբ* ձԱ* 15.). 

Ւալղ գիղապաշտութիլնն ըստ լոլնական ձևոլ եազկեղաւ 
մանաւանգ առ .Արշակունեօք, երբ մեեին Տիգրանալ և Աիհրգա– 
տալ ար շա լան աղ ժամանակ ի Փոքրն Ասիա և ի Շոլնս՝ աՆան ի Հալս 
երևելիք ասաուանող Շունաղ—Դիոս, Աթենաս, \Լրաեմիս, Հե¬ 
փեստոս, Ապսղոն, Հերա կզես 9 և զեաեղեղան լերևելի քաղաքս 
և ի գիլզս, ինչպես լԱրմաւիր, լԱնի, ի Փ՝իլ, լԵրիզա, լԱշաիշատ, 
ի ֆագալառի՚ճ (Ւ#ւր, լոլա գտալ զնոսա Հսւսաւո- 
րիՀն ի սկզբան դարձին Հալող (Ագաթ. ձԸ— 
ՏՀերմագոլնք ի գիղապաշտութեան ի թագա լորս Հալող, որպես նր– 
ուանգ, Ար տաշես, Վազարշ, մի ղմիով ելին լընդունել ալս աստ֊ 
ուտեն ելէն ի քաղաքս իւրեանղ և կամ ի շինել և ի նուիրել նողա 
քաղաքս և բագինս ք** 

6. Առ Արշակոլնեօք առին Հս՚լք նաև բագ բառը, զոր 11քյօ– 
թթէնգեղեալ հեղինակն պարթևարեն կը համարի, և որ ուներ հին 
հալերեն. դիք բառին նշանակութիւնը։ Ալս բագ բառեն կազմուաե 
են, ինչպես լա լան ի ե՝ բագին, բա դարան, բագաւտն* վերջինն 
հալերեն բառով կը կոչուի նաև Դիղաւան*-էԳալր հա սաներ (^ք 
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րիգոր) է բազա բա գիլզն ք*ագաւան9 որ անուանեալ կոչի ի պարթե– 
լական լեզուէն *\՝իցաւան» (Ագաթ* և ալլուր ք^ագալա– 
ոիճ անուան համար ասք; նոյն Ագաթանգեղոս* *%ալր հա սան էր 
ի Միհրական մևհեանն անուանեալ որգլոլն Արամազգար ի գիլզն 
զօր Ւագալառիճն կոչեն ըստ պարթևարէն լեզուին» (Աք., ճ^»)» 
Ըօա մեզ ալս բադ բառին հալեցի ձևն է վահ։ որ կը տեսնողի լան• 
ույսնս ինչ9 որպէս Վահագնք Վահէվահեան9 հնահունի է ՎաՀաէր» և 
ի լատուկ անուանս ինչ9 որպէս Վահրամ 9 Վահրիճ։ Վահագն9 ինչ• 
պէս լալան ի է՝ Լյա լոզ Հեր ակղէսը կամ Արամազգն էրա Վահ է– 
վահեան կը կոչուէր Հալոց հին ասաուաեներուն—Վահագնի ք Աս– 
աղկան և Անահտալ նուիրեալ հին երևելի մեհեանն լԱշաիշատ։ 
Վահսւնիբ էին բուրմ9 և կը թուին ալսպէս կոչոլաՆ իբրև նաիրա¬ 
կան ցեղ։ Եօ^ վահան կոչոլաՆ է ասպարն9 հաւանականապէս վա– 
սըն գի լառ աջ ժամ անակաւ ասպարներուն վր ալ կը գտնուէր ընդ¬ 
հանրապես աօտսւՆոլ կամ գից ուրուր պատկերը։ Ահս վահ բառն 
է վեհ աեականլ»> զոր լետ անկման լեգո լին կը գտնեն բ գորՆաՆ– 
ուաՆ առ ^Ըորենացւոլնք իբր աստուաՆալին կամ գերագոլն*–*Վեհ 
ինձ Արտաշէս բան զՄակեդոնացին Աղեբսանդր> (Ւօր* (՝• *Ամե֊ 
նեցուն բան զբեզ նախագունիցն "ճանաչիս վե հա գոլն» (Անք.» Ա* Ա»)ւ 

ննչպէս վահ արևելեան (Արիական) լեղուաց բագ բառին% 
նոլնպէս հա լան ական էլերևի թէ դիք րեօրգ է արևմաեան (ր*լն 
և լատին) լեզուաց թէոս և ԼոէոԼԱ բառերուն։ Մեր հին մաաենա– 
գրոլթեան մէջ9 որ բրիստոնէական ժամանակին կը վերաբերի։ գիբ 
անունը կը արուի հեթանոս ասաուաՆոց ւՏիալնյ և թէպէտ ու 
անեզական ձև9 որ կը ցսւցնէ թէ բառը ննունգ է բազմաստուա– 
Նութեան ժամանակի9 ինչպէս ՝Ծննգոց էլոհիմի՝ կը գորեաեուի նաև 
իբրև եզակի ձ—Հ&որեանեցին զբագինսն ևս դիցն Արամազգար հորն 
անուանեալ գիցն ամենալնի* (Աք* ձԹփ Ասի նոլնպէս «ԱնաՀ– 
տական գիբ՝*։ ալսինբն Անահիտ կոչուաՆ աստուաՆուհին, ւՏիւր 
գիբՖք իբր Ապողոն կամ Հերմէսյ ^Վանատուր գիբ*։ ալն է Ա– 
րամազգ։ Ասաոլած բառը9 որոլ Նագումն և ստուգաբան ութիւն 
անլալտ է՝ է սակալն բառ հալերէն9 և մեր բրիստոնէական մատե– 
նագրութեան մ էջ կը. արուի ճշմարիտ Աստօւեոլ9 թէպէտ 9 մանա– 
ւասնգ լոգնակին9 կը արուի նաև հեթանոս աստուաՆոց կամ գից։ 
Փրիստոնեալ մատենագիրբ մեր սովոր են երբեմն չ մասնկան լաւել- 
ուաՆով ասել չաստուաՆ կամ չաստուաեբ գիբ նշանակութեամբ։ 

7. ճենբ գիտեր սակալն9 թէ դիցապաշտութիւն կամ կռապաշ– 
ասւթիւնն ի Հալո9 ոչ մի ալն լունականն9 ալլև ազգալնին9 ալն է 
պաշտոն Վահագնի9 Աստղկան և ԱէաՀաա^ էին բուն ազգալքն թէ 
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եկամուտ։ Կը թուփ մանաւանդ, թե հին ո^նէին զանգիկ կամ 
զրադաշտական կրոնից դլխաւոր վարդապետսլթիւնը։ ՏԼանդիկ կամ 
զրադաշտական ք այսինքն Արիական ցեպին նախնի կրօնից գլխաւդր 
վարդապետութիւնն էր՝ երկու սկիզբ գնել, մին1 բարւոյ9 եւ միւսն% 
չարի։ ք՝արի և չար րդիներ դնել% և չարերն առանձին անաւամբ 
պյս կոչել ըստ Նզնկայ էր ի վաղուց հետէ մին ի դյխաւոր կրօնա» 
նական վարդապետութեանց Հայոց•—հրեշտակ ոգի « • • ք 
պսի ևւ դև ոդիք այլ ոդի չար ♦ • • զոր ի մեր լեզու ԱԱԱ չար աաեմք, 
որպկս ի խարանաց հարցն մերոց աո֊աքնոց ըստ սովորութեան ի մեզ 
կարդելոյ» (Եզնիկ Ա» Աներևոյթ վիշտ պա ց հա լա տալ էր Նոյն- 
պէԱք ըոտ Եպնկայ (Ա* Եէ*)> մին ի սնապաշաաւթեանց նախնի Հայոց9 
և կակնարկէ հաւանականպպէս Աբհմնի կամ Ւարամանոյ9 այսինքն 
չար սկզրան վարդապէտութիՀեը։ նաև քաջք կր նշանակէ աս. մեզ 
ոգիներ $ բայց բարի կամ ագնի ւ ոգիներ 9 իբր ռամկօրէն լմեն է 
աղէկները», և ալս է վազոսցր չանգի Է հին վիպասան* Լաթց կը 
դտնենք այսպէս գոըեաեուաե*–€9*սմանէ»ք այսինքն զԱրտաւազ* 
դայ (ոբդւոյ Աըաաշիսի\9 աաէ է* ոլենացինք ւերդիչքն Գողթան 
առասպելաբանեն այսպէս 9 եթէ ի մահուանն Արտաշիսի բազում 
կոտորան ք չին էին ըս$ո օրինի հեթանոսացա դժուարի9 ասէն9 
տաւազդ ասելով ցհայրն• Մինչ դու դնացեր9 և զերկիրո ամենայն 
ընդ քեզ աարար9 էս աւերակացս որպէո թագավորեմ ա արոյ 
անիՆեալ գնա \Լրտաշիսի՝ ասաց այսպէս9 եթէ յպրս հենց իա 
յա զատ ի վեր ի Մասիս 9 զքեզ կալցին քաջք 9 տարցին յա զատ ի վեր 
ի Մասիս* անդ կացցես9 և զչսյօ մի տեսցէս» (\**որ* I՝* ^ՍԼ)ւ 

յւաո-ը նաև հասարակ լեզուի մէջ սովոր ենք գորեաՆել փա 
խանակ բարւսյ կամ ազնսւի։ ա*$աջ ար անցա ասել սսվորսւթիւն է 
առ. մեզ թագալսրաց 9 իբրև լաւադոյն և պատ ուա կան ադոլն մ արդ֊ 
կան կամ դիլցազանց։ նոյնպէս ասի €քաջ դիտել» իբրև բարւոք 
դիտել։ նաև քաջութիւն բառը շատ անդամ կառնուի առ մեզ 
փոխանակ լաւութեան կամ առաքինութեան։ 

8. քայյ զանդիկ կամ զրադաշտական կրոնից բուն վարդապե¬ 
տս ւ֊թ ի ւնն առին Լայք Մարաց և Պարսից մամանակ9 ինչպէս յա յա– 
նի է սա կրօնական բառեր էն - Արա մազդ, հրեշտակ, դեւ9 դժոխք, 
որ արիական լեզուէն տառադաըձութեամբ առնուաՆ են։ 9^ է Լայք 
Պարսից ժամանակ զանդիկ կրօնքն ունէին՝ յայտնի է նաև Պեըսո* 
պոլիսի սեպագիր արձանադրութիւններէն։ որ են Գպրեհի Վշասա– 
պեայ և ՝Հսերքսի9 և ուր Լայք զանդիկ կրոնք ունեցող ազդաց կար¬ 
գը կը յիշուին։ Անեանօթ չէր Հայոց վիպասաններուն նաև ոչ միայն 
Պարսից գիրքը ՀՀենտաւեստ9 այլև Վէրաան—Հնդկացը, որոյ վէպե– 
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րէն Փէմանց ճքաոծրմական ձև տրուան է ի պատմութեան ք1որենա• 
յւ«|նւ որպիսի են Արալի և ՛ջիգրանալ պատերազմներովս պատմու- 
թիսններն, որպէս լիշեցաք վերա գոլն (էջ 51 և 164)» 

9» Թէ ոգիներով հավատալ շատ Հ|ւե էք “՞– Հա/ււ* ալսմ երե- 
«յ|րշ^ր տպացոլց է հմալութիւնն, զոր ոչ էի շատ ակութի վնը կը գտնենք 
ի հնագոլն աւանգովթեան Արմենական սօսեաց, և որոլ նուիրական 
տեգին թուի լեալ Արմ ասիր։ Ւորենացին կու տալ մեզ ալս ալան– 
դութիսնն ի խոսելն զԱնոսշալանար թե Սօււ կը կոչուէր, վասն զի 
ձօնեաչ էր ի սօաիօն Արմաւրիք և կը լասելու, թէ ալս սօսեաց տե– 
քևներ&ւն աղ և Խլլ շարժոսմնևրէն ըստ շնչելոլ հոզմոլն՝ հին Լալը 
աովոր էին տոն ել հմալութիւն, ալօինքն գուշակոսթիւն* — քԱքւա^ 
եանն Արայ մ եռանի ընդ Նամիրամալ ի պատերազմ ի , թողլով արու 
զավակ ամենահարոսստ և շատահան՛ճար լիր և ի բան, զԱնուշա* 
սաննգ որ Օօւ» անոլանէր, քանզի ձօնեալ էր րոտ պա չտամ անց ի 
սօսիսն Արաւհսնեկար որ լԱրմաւիր, ղորոց զսաղարթուցն սօսաւէւն, 
րոտ հանդարտ և կամ սաստիկ հնչելոլ օգոլն ևեթ ուռա շտրժումն% 
սսվորեցան ի հմալս աշխարհիս Հալկսպանցյ և ալս բազում մամա* 
նակսՖ (\*որ* Ա* 1՝.)ւ 

Հոգի կամ ոգի բառն շատ լեզուներով մ էջ հոլն է ընդ հողմոր 
էՕքյւօ/ և հողմոլ անուն երրալեցերէն և լունարէն և ասորերէն 
նոլն է• նա թէ և հալերէն ոք մանր միտ գնիցէ՝ նոլնպէս գտանի* 
լՈրժամ աագնապեալ որ լումեքէ իցէ՝ ասէ• Ջետ ոգի կլաներ 
չեա ոգի առնուլ. և ալն ու զօգոլս, զոր միշտ ննեմք լալտ առնէն 
(Եյձ* Ա. ԵՊ*»)» 0գոլ շարժումն ոգիներու ազգեցութեան ըննար 
ելու օրինակներ ունինք ի պատմութեան ոչ միալն հեթանոս > ալչ 
և ասաուաեապաշտ համարեալ ա զգաց է նհովա մեղմ օդով կը լալտ– 
նուի Նղիալիք և ի գորՆս առաքելոց Հոգւոլն որբոլ գալուստն կը 
պաամուի լեալ սաստիկ հողմոլ շարժմամբ։ (\ւօտի բնական էր, ինչ- 
պէս Պեզասգացւոց %ո դոն ալի կաղնւոլն (տես էջ 180)% նոլնպէս 
հին Հալոց Արմ ասրի սօսիներուն տերևոց շարժումն ըննալել ոգի¬ 
ներով ք իբրև տեսակ մը օգոր և առնել գուշակութիւններ։ Հա– 
ւանականապէս աստի նագան է հալերէն ԱՕԱափւե բառը, որ կը նը– 
շանակէ տերևներով շրշիւն։ 

Արմ ասր ի սօսիներուն նուիրուիլ լալտնի է թէ կրոնական արա– 
րողութիւն էր հին Հալոց մ էջ, բալց թէ ի՛նչ էր նո սիրումն՝ ալն չէ 
լԽլա։ Արմ ալրի սօսիներուն տեսակը կը թուի ։ լինել լատուկ Լար 
ա&տանիք և թերևս լալն սակս էր նուիրական։ Իորենացին կ*ան– 
ուանէ տլն սօ սիներն Արամանեկալ, որով կ*իման ալ թերևս զԱրմե– 
նակ պ*գի Հալկալ, ըստ Մար Ի քո, ալ» Բա/9 ինչպէս Արմավիր% 
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նոյնպէս հարկալ. սօ սիներն յետէ•/ քաՆ քԱր/էրնա^ րոտ վկա հոլ 
թեան նորին իսկ է՚որենացլյւլ> քանդի գորգի Արմենակայ դ\Լրմայ– 
իս գնէ ^որենտցին շինիչ Ար մասրի (Ւոր* Ա« Թէ ուստի 
կառն ու է*որենացին սօսիներուն պատմսւթիւնը չենք գիտեր• 
Հայտնի է սակայն, թե արմեն իաքԱ1, արմենիական կամ հայկական, 
սխալմամբ կը կարգայ \Լրամանեկայ։ (Տես և էջ 180)* 

10. Արմաւրի պատգամատեղին վաղ ուրեմն կը թուի խափա֊ 
նեալ ւ քանդի յետ այսը յիշատակութեան Հ*որենացւոյն ոչ 1ւս ու. 
րեք կը գտնենք յիշուաՆ ոչ սօոիները և ոչ դհմայս։ քայյ հմտյոլ– 
թեան այս տեսակը միայն չէր, զոր կը գորՆաՆէին Լայք։ Շովհան 
անդակունի, կամ այլ ոք ի հայ վարգտպետաց ժամանակակից նը– 

մա կամ մօտ ժ ամանակալ, որպէս յա յանի է ոճէն, ի ճառին «Վ»– 
սըն հմայից գիլթականացւ յետ գանգատելսյ, թէ հւմեե մասն 
աշխարհիս ընգ յուռթիւք և ընգ հմայիւք եմ ուա • ♦ • , թողին 
դ\1ստուաե արարիչ, և. առ. գիւթս և աո. յուռութս և առ թովիչս 
և առ պահարանս ընթանան»՝ –կը յիշէ հմայութեան այլևայլ տե* 
սակներ, և ասէ թէ սպասաւորք եկեզեցւոյ և աբեղայք անգամ 
կը գրէին կախարգանաց գիրեր, զորս պահարան կանուանէ* Լմայ– 
ութեան սովորական տեսակներ էին, ըսա վերոյիշեալ ՜ճառին, 
թովչութիւն, հատահարցութիլն, հալ ահմտյութիւն, մաղտբախու– 
թիլն, քուէհարցութիւն, դիւահարցութիւն, սրոց նշանակութիւնք 
բալա կան յա յանի են անուն ներէնւ ($աւռթ ելսլ եղանակը նկարագրե¬ 
լով ասէ♦ *Ղարագիւթն ի մէջ գետին անցեալ յուռթէ, ՝յօրանչտէ, 
ի ձախ գիւթէ և ի յաջ թքթքէ • • • կոչէ զդևսն յադ, յերկաթ, ի 
ջուր, ի նարօտս, յիւզս, ի գարի, յուլունս, ի մոմ և ի հեր գլխսյ»* 

Գիւթութիւնն ընգհանրապէս արուեստ կը համարսւէր, և կային 
ի պաշտօնէ գիւթք* բայց շատերը նաև անձամբ կսւսանէին յուռ֊ 
թել•—օւԳիւթս ի տունս անեն առ ի յուռթել* և ոչ միայն արտա¬ 
քին գիւթիւքն վարին, այլ և անձամբ ևս յուռութս ուսանին և 
գրեն պահարանս>* 

Ղ*իւթք կը համարուէին նախ գիտակ ապագայից• ուստի ասէ 
ճառն• հառաջի կա յ ինչ գիտութիւն գիւթք ոչ երբէք գիտեն է 
\Լյլ ասես• Ձ^որ գիւթքն ասեն% այնպէս լինի* Եթէ երբէք պա– 
տահէ% մի խաբիր, ոչ եթէ ի գիւթ էն եղև, այլ եթէ չերթայիր առ 
գիւթն՝ քեզ ի ժամուն այն այնպէս պատահէր։ • . • Եէ. բադում 
անգամ չլինի • • • քւա19 մարդիկ ի չպատահելն չհային, այլ եթէ 
զմին պատահետլ տեսանիցևն՝ զայն առեալ վերացուցանեն, և ի 
լսելիս ամևնեցոլնց արկանեն>• 

Դիւթք կը կարՆուէին նաև բուժիչ |աւ*ւյ* ւԵթէ ասիցեո, 
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աաէ ՛ճառնք է Լգիւթն^՛ գսրծ րժշկի ալս եւ խարեր 
կա քել 1ւ արի ւն թափել և զարմանա ը։էտ ցաւոցն մաաուցանել, ոչ 
թե լուռս ւթս լուռթել և սատանայական բարբանջս բարբանջեր 
կամ աղ |լ ածուխ կամ ասղանի առնուլ կարմիր, և ոպունս լուռ– 
թ^լք ե. կամ գիր պահարան ընդ անձն արկաներ և կամ զոսկերս 
ձկանց և սողնոց և զծրարս բժժանաց ի ձեռին և լական և ի պա– 
րանոցի կապեր։ Ալ լուր ասէ. էՏոքժամ միս ի մարմնի խզեսցիք 
կամ ցաւ ինչ արագ անկանի՛ գիւթս ի տունս անեն առ ի լուռ֊ 
թել և գրել պահարանս, և ի փողս ցաւածիցն արկանենֆ։ 

տեսակ սնապաշտսւթիւն էր, ըստ հերսլիշեալ ճառին, 
օրահմալն և լուսնախտիրը, այսինքն ձախող կամ վնասակար հա– 
մարել ար ինչ կամ ալն ինչ օր, զորօրինակ շաբաթը կամ չորեքշա– 
բաթին կամ զա լուրս լսւսնոր— ւքԼնգեր, ասէ, լօ րահմալս և ի 
խտիրս անկանիս։ 1^ւ վնասակար է շաբաթն կամ չորեքշաբաթին, 
զի ի նոցանէ համարիս ինչ եզծանել խոտոր որթոլ և նիւթոց կա– 
լսր հնձանի ևւ սերմ անց • • • բնդեր ունիս զչուսինգ պատճառ եղ- 
ծանելսր զի խարես գորեել լաւուրս նորա»։ 

Ե ճառին լիշսւած ե նաև բախտի և ճակատագրի կամ հրամա- 
նաց հաւատալու սնապաշտոլթիւնը։ &՝ԷպԷտ քրիստոնեական ժամա¬ 
նակի պատմութիւն է ալս՛ լալտնի է սակայն, թե հեթանոսոլթեան 
մնացորգ եին ալս սնապաշտոլթիւնք, սրոց սկիզբն անծանօթ եր։ 

XX. Հին Հալք ոչ միայն կը հալա տա լին ոգիներու և նոցա բա¬ 
րի 1ւ չար ազգեցութեան, այլ և կը կարեեին թե ոգիք կերևեին 
մարգկան, մարգոլ կամ գազանաց և ճիւազաց կերպարան օք* հայե¬ 
րեն լեզուն այսպիսի առասպելնալ անուններ շատ սւնի, ինչպես 
լուղկապարիկ կամ պարիկ, պար Նովացուլ, առ լեզ, նհանգ, շա¬ 
հապետ վալրաց։ Եզնիկ լիշելով Հալոց ալս սնապաշտ հալատբը կը 
ջանալ հերքեր—֊Հ&ծովացուլ ի կովե ելեալ ասեն, և զպալն իմն ի 
մարգկանե, և զառ լեզն ի շանէ* • • « Ւ մարմնաւորե աներևոլթ 
ինչ ոչ ևլանե, որպես ոչ լաներևութե իմեքե մարմնաւոր* ոչ եր¬ 
բեք ի մարգկանէ ելեալ (է) պայն՛ եթե առ երես արարաՆ իցե, 
և ոչ ի կովուց ծովացուլն ելեալ եթե ի ծովակս բնակիցե, և ոչ ի 
շանե ինչ ելեալ, եթե ընգ աներևոլթ զօրութիւնս ինչ կեցցե, և 
լորժամ վիրաւոր ոք անկեալ ի պատերազմի գնից ի՛ թե լիգի$ե ե. 
ողջացուցանիցե, զոր արալեզն կոչեն։ • * » Ալլ և վիճեալ ևս պբն– 
գին ի բանիցն վեր ար ին ասե, թե ի մերում գի^-զ ծովացուլ ըզ– 
կով գործեաց, և զգոչիւնն հանապազ մեք լսեմք ամենեքեան։ Եւ. 
միւսն ասէ. ՀԼպալն իսկ իմ աչօք տեսեալ ե։ Ծիթե ե. զար ալի զեն 
ևս ոք կարիցե ասել, թե և զալն ուրուք տեսեալ իցե♦ և թե լա– 

36 
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ԱՀՎին ժամանակսն արալեզը լիզեին գվիրտսորս և ող^ացոսցանէինք 
արդ րնդէբ սչ լիղիցեն և ողջացոսցանիցևն. ոչ նայն պատևրազմոսնբ 
են և նսյնպէս վիրասոբր անկանին# Այլ /այնժամ ասեն գիսցտ֊ 
գսսնք էին* (Եքն* Ա* Ւ1*)է Թայց այա հասատրը կար նաև յեա 
րրիսս*ոնէոլթեանք թէ արտլէզր լիզելով կ՝ողՀացօսծէին պատերազմի 
մէջ անկե ալները։ պարապետ էն Մոսշեզէք զոր Վ^արազդաա յա֊ 
քորդ Պապա/ սպաննել տոսաս դասով1 Ւօւզանդ կը պատմի։ ալս֊ 
պես* *Նբրև տարան զմարմին սպարապետին Մուշեղի ի տուն իսր* 
ոչ հա լյա տային ընտանի ր նորա մ ահուն նորա, թէպէտ և աեսանէ֊։ 
ին զգէա-ի* նորուն զատ ի մարմնոյն անտի • էէի աս էին* Գորտ յան- 
թիս ՛ճակատ մտեալ էրք և վէր երբէր չէր աոեալ* ոչ նետ մի դի֊ 
պեգաս երբէջք և ոչ այլոց գինու խոցեալ է զգա։ Իօ$ կէ"Հ յ**«–֊ 
նելոյ ակն ոսնէին նմա* մինչև զդլոսխն անդէն ի կոճեղե կարեալ 
կցեցինք և հանին եդին ի տանիսն աշտարակի միոյք աս էինք թէ վա֊ 
սըն զի այր էր ա*–լէզբլ իջանեն և յարոսցանեն զգա։ 
պպն կփ/ին և ակն ոսնէին յաոնել$ մինչև նեխեցաս մարմինն• 1նք« 
իջոսցին յաշտարակէ անտի և լացին թաղեցին գնա որպէս օրէն էր** 

նհանգաց և վիշապաց և շահապետտց վրայ հետևեալ կեր֊ 
պով կը խոսի Նզնիկ* «Եւ ոչ այլ ինչ արարաե դալ որ կարիցէ ի կեր֊ 
պարանս կերպարանս լիներ որպէս զվիշապացն և զնհանգացն համ 
բասենէ ♦ • • Վիշապդ ասենք և նհանդր կեղես ի կեղես չինին** 
քՀվիշապագ մանասանդ ք ինչպէս կդերևի ի բանից Նղնկալ՝ այլևայլ 
սնապաշտ կաբեիս ոսնէին Հայր* զոր օրինակ թէ արաերէն ցորեկը 
կը կքէինք թէ որսի կերեին և թէ ոսնէին տաճարներ ք ուր կը պա* 
հէէն ղթագաւորազունս* —«Եւ ոչ վիշ ապր զտ օհմ ականս արդետնց 
կրենք և ոչ գրաստ գոյ նոցա եթէ զարդիսնս ի կալոց ասրեր կրիր 
ցենք և ի զու֊բ է կւպն ասել ոսմեր ի կալս և ոչ Ա՚ււ աո.։« «• 
Եւ֊ ոչ րորս երբէր որպէս մարդկան արարեալ են վիշապր կամ ասւնի֊ 
ցենք և ոչ տաճարր իբրև մարդկան են նոցա ի բնակութիւնք և ոչ զոր 
ի թագալսրազգեաց և ի դիսցազանց ոսնին կապևալ աո. իսրեանգ 
կենդանի ք ♦ * • որպէս մոլորութիւնն դիսաց խաբեաց զդիւցապաշսֆո, 
Հալոցք եթէ զոմն Արտասազդ անուն արդելեալ իցէ դիսաց * որ 
ցայժմ կենդանի կայք և նա ելանելոց է և ոսնելսց գաշխարհս** է(* 
նֆկ Գի^ա9 ձ^Ղ^իՔ հը համարի այս երևոյթները9 որպէս թէ դևր 
կերևէին մարգոց այնպիսի կերպարանօրք որպէս զի զմարդիկ մալսպ 
րեցնելսվ ձգեն ի կոապաշտութիսն* — *Աատանա/ք ասէք մեեա* 
ցոսցանէ յաչս մարդկան զվիշապսք ղի յորժտմ ահագինր երևես• 
ցին ոմանց պոնոսցոսն ղնոոա ի պաշտօն* ^1արեեցոսցանէ% թէ և 
նհանդր ինչ իցեն դեստց և շահապետր վայրպց* և յեա կարեե֊ 
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ցոլցանելՈլ ինըն կեր պարանի կաեմ ի վիշապի կերպարանն 9 կամ ի 
նհանգի իմն և ի շահապետի է ՏԼի եթէ էր ինչ նհանգն անձնաւոր* 
ոչ երբեմն ի կնոջ կերպարանո երևէր9 և երբեմն փոկ քինէր և լու– 
զորգաք ընդ ոտս անկե ալ հեղձուցանէր, աղլ կամ կինն կին կողք 
կամ փոկն փոկա (Եզն, Ա* 1*Եփ 

12» Իսրենացին կը հաստաաէ Նպնկալ խօսըը զԱրաաւազգար 
էիշելով իւրոլ ժամանակին պառնասական զրոլցը9 թէ ւպքի ուրեը 
կապուաե է Արաաւազգ երկաթի շղթաներով9 դորո երկու, շունը կը 
կրեենք որպէո զի 1ր^(ր Աքարաւաքք. և վախ՛ճան տալ աշխարհի. քայյ 
գար քնար կռաններս ւ ձ ալն էն կը զորանան շղթաները9 ուստի և. 
գարքիններէն շատերն ք ասէ Ւ*որենացին9 հետևելով առասպելին՝ 
կիրակի օրեր երեը կամ չորս անգամ կր բախեն օալը9 որպէո զի 
զորանան շգթալը Արտաւազգալ • — €&րուցեն զոմ անէ և պտռաւուն ը9 
եթէ աքգևլԽալ կայ (Արաաւազգ) որի միում կապեսէլ երկաթի 
շղթա լիլը ք և երկու շունը հանապազ կրեեն զշզթալոն* ջանալ ե– 
չանել և առնել վախճան աշխարհի• այլ ի ձալնէ կռանահաբութեան 
գարբնաց զորանանք աաենք կապանըն։ Վ^ասնորոլ և աո. մերով իոկ 
ժաման տկալ բազումը ի գարբնաց զհետ եբթալով առասպելին՝ 
լաւուր միսՎաբտթլոջ երիզս կամ չորիցս բախեն զսալն9 զի գորտս- 
զինք §ա$են9 շղթալըն Արտաւազգալ՝» (Ւոր* ^ ^Ա»)ւ 

13. Զանգիկ կրոնը և կաւապաշտութիւն շատ հակառ.ակ են իրա– 
րոլ9 և որովհետև երկս ցունց ևս հետըը կը գտնեն ը ի վաղուց աէէ Հալս 
ըսա մեզ կը թուի թէ առաջինն էր բուն և նախագոլն կրոնը արևե– 
լեան Հալոցք մինչ կռապաշտութիւնն լարգի էր մանաւանգ լար և* 
մտեան մասին ք ի ստորին կոչուաե գա լառս։ Այ* կարեեաց համաձայն 
կու գալ սա գէպրը։ "ք դիցապաշտութեամբ անուանի տեդիըք ինչ- 
պէս Աշտիշաան և Երիզար լարևմտեան մասին էին• լարևելեան 
գաւյաԼս երևելի պաշտոնատեղի մը ամենևին լիշուաե չէ։ 

համելով խոսել համառոտիս զՀալ լեզուէն՝ ալելորգ կը հա– 
մարինը լիշել ոմանց պնգելը ժամ տնակալ ք թէ հալերէնն ալն աստ- 
սւաեասաւր լեզուն է9 զոր խոսեցան նախ անուանեալ նախաննոզը 
մեր լեզեմ ական գր ախտին ք և ապա սերունգը նոցա մինչև ի խառ¬ 
նակս ւթ ի լն լեգո լաց ք և որ լետոլ նոլալ միջոցալ անցաւ ի նախնին 
մեր Հալկ։ Ալսպիսի կարեիս պաշտպանել թերևս ներելի էր գաբ 
մի լէսռաջք մինչդեռ լե զոլա բանական ուսումը գեռ չկար։ Տոբմէ 
հեաէ են ալ լեզ ուաբանութիւնն ք և եանոթ լեզուը բաժանուեցան 
գաս գաս իբրև ոԼրոլն ընտանիը գիտունը ջանացին որոշել պաեզի 
հալեքկնին ի էեպր*.սէք* ասէ Րիգգկք, դիանա– 
գոլնը անգամ ի նոսայ որպէո Ննճիճեանք Զամչեան և Աւգերք հնս* 
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9եալ հմտությամբ, յյսէ 70Ու1է6է6ր ՕօԽնրՏ&աեճէր կը ջանաե յու– 
Տընել, բայց է զուր, թէ հալերէնը մարդկային ազգին նախկին լե¬ 
զուն է» Հնագոյնբ յեւրոպազի րննչաը, լանուանէ էքբէոտէր և Ա– 
տելունկք առ տգիաաւթեան չկրնան եանօթ լեզուաք մէջ աեղ մը 
տալ հալերէնին9 «ււսաքր Պալպի կովկասեան էնրնա գլուխ լեզու մը 
համ արեք ալ, հալերէնը։ Աւելի հնագոլնր9 Ագոլոլթ և ԳրոմլԷր ագ¬ 
դակի ք համարեքան հալերէնը խպաերէնէք մէնչ ինրեանր ալս եր¬ 
կս ւք լեգուաք ևս անգէա էէն։ Վ«ւ/յյ ուրեմն \1տեփանոս Ւիլզան– 
գաք է փռիւգերէնի նման կը համարէր ալս լեզուն» հտւանականա– 
պէսէ ասէ Ւէդէրմանք վասն գի Արարատ է գիրս 0ՒքէԱա1էՏ *ՒաՒ 
մամր դրուաՆ է ի Փռիւգիա։ Թալդ որովհետև փ ուէլգերէնն ալն– 
պէս անեանօթ է ինչպէս նմին համա քեղ կարեուաՆ հին թրակ 1ր– 

րէննք ընգ որում ալլր ազդակիք համարեք ան հալերէնը հալ լեզսւին 
փռիւգերէնի հետ նմանոլթիւնն ալն չափ անստոլգ է9 որ չափ կար– 
եիր Ծ արա բոնի 9 որ զՀալս և զԱրիս իսկ ոչ միալն բարուր9 սո¬ 
վոր ութ եամր9 մարմնոլ կազմութեամբ9 ալլ և լեզոլաւ կը համարի 
նմանս ընդ \Օրմականաք9 Արաբազւոք և Ասորւոքզ սա պաաճառալ 
միալն՝ գի գտանէր զնոսա խառն րնակեալս ի Աիջագետս։ Պա չլաս 
հալեքեալ լար գի հալերէնն միալն՝ գրալ Հալոք լեզուն ի կարգս 
*հուրանեան լեզուաք 9 իբրև միջին իմն ի մ էջ &*աթար կամ 
բարբառս ք և կովկասեան լեզուաք ։ Հարբող զհալերէնն համա¬ 
րելով նոլն ընգ հին լեզուին Աարաք՝ աւելի մսաեքաւ ճշմարտին 9 
մանաւանգ գի ըստ նա լմանի մեեագոլն մասն բառիք 1քարաք9 
որ գտանին առ Հերոգոտեալ կը մեկնուին հալերէնով։ Ջար¬ 
մանր չէ ալս չափ հակառակ կարեիս տեսանել9 զհալերէնէն $ սր 
հարևան ք ի միալն ճանչքուաՆ էր9 մանաւանգ ալնպիսի մ՜ա- 
մանակ9 *$ինչ Փլաբրոգ անգամ ձալներոլ արա արին նմանու– 
թենէ միալն կը գատէր լեզուաք ագգականութիւնը9 զոր գիտել 
լեզուին բովանգակ քերականական կազմութենէն միալն հնար է։ 
Ւէգէրման եզև առաջին 9 որ եքոլք հաւաստեաւ զա զգա կան ու- 
թիւն հալերէնին ընգ հնաեւրոպական լեզուաք։ Լմուա լեզ– 
ո լաբանն Ւոգգ կ՝ընդունի զալսք և նա լման կը համարի էբրե. ար– 
գէն ապաքուքեալ՝* (ք*իգ՝ Արևմտ* Աւ## II 1*» 578ք՝ալք քնչ– 
պ էս ճան չգան գիտունր թէ հալերէնն տոհմ ակի ք է լեզուաք հնաեւ– 
րոպական քեղին։ \1 եմ ական լեզու մը ճանչնալ9 որպէս ասէ ք1ը– 
նան՝ գիւրին է րան հնաեւրոպական մը* |Ա»յյ և ալն պէս հնտեւ– 
րոպական լեզսւր ևս ունին որոշ նշաններ9 որ չեն կրնար վրի¬ 
պել գիտնական մտադիր գիտողութենէ։ Հալերէնի քեղակքու֊ 
թիւնն ուրիշ հնաեւրոպական լեզուաք9 հնագունիք և հեռաւո• 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 277 - 

ր ազուն ից հետ անգամ $ որպիսի են ոանսքրիգն, չոչնն և լատին, 
աչնպէո չաչանի եւ ներքին 4; գի նմանութիւնն որ կաչ ի մ էջ ւա– 
ցա և հաչերէնին% չկարէ լինել արգիւնք ոչ պաաահման և ոչ փո– 
խառութեան։ 

15. Հաչերէնի աչո նմանութիւնը կը աեոնուի հնաեւրոպական 
լեզուաց երկու* գչխալոր աարրներէնք աչո ինքն բա ալեր էն և քերա¬ 
կանական ձևերէն միանգամաչն։ Շողունք բառերոլ, մանաւյսնգ 
թսւականաց նմանութիւնը , որ չաչանի և որոշ է աւելի քան *րչափ 
հարկավոր էր ի ճանաչել հաչերէնի ազգականսւթիւնն ընդ հնաել– 
րոպական լեզուաց • քերականական ձևերու նմ անութիւնը բոլորո¬ 
վին կը լոլեէ խնդիրը։ Աչսպէո մ, Ա, Ն, դ, որ իբրև գիմորոշք մեե 
գեր կը խաղան ի հաչեր էն գերան ուանո և ի ձևս բաչից՝ նոչն պաշ– 
ասնէներն ունին ի գլխակորս հնաելբսպական լեզույաց , որպիսի են 
ոանսքրիգն, զանգիկն , չոչնն և լաաինն։ Հաչեր էն սեռականի և 
արականի նշաններն ի և մ՝ Լիմ, միում՝, սրում, աչգմ*) կը գանենք 
ի լաաիներէնի* երեքին լեորգ Լ, վ, (է, իբրև նշանք հաչերէն 
գորեիականխ կը չիշեցունեն նոչնպէս լաաիներէնի հ(ստ)–ք• ի որ 
ընդհանուր նշան է մեր երկուց անցելսց, անկաաարին և կատարե¬ 
լդ չն, և ցճ մեր ապառնւսչն՝ կը գանուին, մին ի լաաիներէնի (1©^0 > 
1©շւ)ք ն* միլսն՝ ի 8Հ–ն ոանսքրիգի (ա« սիամի, աա-ցեմ կամ աա֊ց) է 

Հն աեւրո պակտն լեզուաց չաաուկ նշաններ էն մին ըսա լեգո լա¬ 
բանից, աչն է կատարելսչն նախորդ չաւելուաեն &ՈքԱ6ա6Ոէր ա կամ 
է9 ինչպէս ոանքրիգերէն՝ ԱՏ֊աամ, ա-աաո, ա-աագ և չունարէն 
է ղրաֆօն, է֊զրափսէ՝ կը գանենք նոչնպէո ի հաչերէնի. աչսպէո, 
է-աՆ, ծ–բաց, ե֊թող. ունինք օրինակ չոմանս ի զարտուղի բաչից, 
որպիսի են գամ, դնեմ, տամ՝, որոց խոնարհման ձևն թուի լինել 
համեմաասւթ՜եամբ ալեչի հին, և որ ունին ի կաաարեալն նաև չա– 
պաոնին չիշեալ նախորդ չաւելսւաեը ե* — եկի, եկից* եգի, եզից• 
եաու, աչլովքն հանդերձ։ Նբրև չաաուկ քերականական ձև հաչ– 
երէնի կրնանք, քիշևլ էականացօւյֆչ ք գիրն, էօր կը փախէ հ-ք 
երէնն իւր համացեղ լեզուաց մեե մասին (/–ն։ 

Քերականական ձևերու նմանութիւնն, զոր ունի հաչերէնն ընդ 
հնաեւրոպական լեզուաց% աւելի մանր կրնաչ ցուցսւիլ համեմ ա* 
աեալ քերականութ՜եան մը մէջ, քան չաչոմ համառոտս եանօթու* 
թեան, որ ոչ նպատակ է մի աչն երկբաչութիւնը բառնալ թէ մեր 
լեզուն, իւր բնութեան նաչելով, չկարէ վերաբերի\լ լեզուաց ուրիշ 
խմբի մը, բաչց մի ալն հնաեւրոպականին։ 

17» &՝էպէտ աչսպէո բնութեամբ հնաեւրոպական* է սակաչն 
հաչերէնն աչնպէս ուրսչն և անկախ, իբրև զսանսքրիգն, զչոչնն և 
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ուամբ իբրև արմենական ճիլդ ի Տկջ հնտեւրՈպակաՆ ցեղին* Տւէւ* 
նենալով հնադոլն դարերկ գրավոր մնացորդներ՝ ենր 1ւ պիտի մը֊ 
նանր ի հարկկ անդկտ$ թկ ինչ փոփոխութիւններկ անցա*լ և. ինչ 
“»զգեցութիւններ կրեց հալ երկնն լընթացո, չկ լալաք որ չափ գա- 
րու-ցք մինչև Հատօև |»քն աստիճան ք լորում կը գտնեն ր գնա քան* 

մնացորդս աոաջին հալ մաաենադրութեան անուանեալ ոսկե* 
ղկն գարուն, որ է աոաջին կկս հինգերորդ գարուն> ^ էլ 
|4րա դիւտի հա լերկն դպրոլթեան։ Նա լելով տոկալն դիանական 
անաչառութեամբ մաաենադրական լատկութեան վերՈքիշեալ մնա- 
ցորգաց լեզուին՝ անհնար է չորան չանալէ Հարսաութիւն , մար• 
րութիւն և ընտրութիւն, բանաստեղծական զարդ , ճաշակ և փի֊ 
լիսս փ ալս ւթիւն, որ կը տեանուին ալն չրնաղ մնացորդաց լեզու ինմէջ՝ 
կ՛ենթադրեն ազգալին րաղարական և մտաւոր բարձր վիճակ մը* 
որ չափ կրնալ մտածուիլ լալնպիոում հնութեան ժամանակի։ 

Հինգերորդ գարուն աոաջին կիսուն հա լերկն մատենագրա¬ 
կան լեզուն ք զոր բաոին անձ կա գոլն նշանակութեամբ, թարդմա֊ 
նիչր մեր ոչ թկ հնտրեցինք ալլ աւսանք և որոլ օրինակն ունիմր 
լևյԱ հնադոլն հատակոտորս ինչ երդոց վիպաոանաց մերոցք Ար դկթ 
իբր երեր դար լառաջ կին րան զթարդմանիչս մերք թկև հալու 
միալն զգալի կ ալս՝ կ սակալն եթկ ոչ հրաշր՝ դկթ հրաշակերտք 
և մ իմ ի ալն նշան զոր թողած կ Հալ ազդն իւը փթդեմի մեծութեան։ 
Անհնար կր լե զուին հաոանել լալն չափ կատարելութեան՝ աոյանց 
մաաենադրական մեծ շարժմանէ Մաաենադրական նշանաւսր շար¬ 
ժում մը դնել Հալոց մկջ լառաջ րան զդիւա դրոլնք թկպկա մատե¬ 
նագրական շարժումն լեզուի մը լանդիր ժամանակին չկ անօրինակ 
ըոա Մարս Vիւ֊Ակրիէ եթկ դժոԼարին կ՝ ևս ալելի դժուարին 
կ դնել, թկ հա լերկն լեզուն > առանց ամենևին ալնպիոի շարժման $ 
հաոաւ լալն աստիճան՝ մինչև կարողացնել զթարդմանիչս մեր թո* 
զուլ մեզ ալն հրաշալի մատենադրութիւնը։ ՆցթԼք բախտը, որ լետ 
կորուսանելոլ մեր ալն լեզուն տուալ մեզ ալն մատենադրութենկն 
առատ մնացորդներ՝ աա1բ մեզ լարդել ըոա արժանւոլն ալն լե¬ 
զուն ք որոլ ազդեցութեամբ միալն հնար կ որ և իցկ բարւորումն 
լարդի /եզուի մերում։ 

ՎԵՐՋ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԾԻՆ* 
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են րաԱասքւրակաԱ աեղեկութեաԱց 

ՄԱՍՆ Բ. 

ՊԱՏՍԱԿԱն ԺԱՍԱՆԱԿ 

11Ր8111|ք|1>ա Ի ԺԱՄԱՆԱԱԻ ԱթԱՆՈՍՈԻԹեԱՆէ 

ք* Ի Ֆ Լ Ի Ս 
Տպարան Մ. Գ. Ռօտինեանցի 

ւ՚աւօրթ&Փսւ II. յ,. Բօաա&աւ», Րօ.։. ոբ., ՚յ& 41. 
1ՑՑ6 

0ւցւէւ26շ1 ԵV 



,1,0480.1680 զշտՅյբօ». 7&՚խ*<5*, 28 նօւտ 1894 րօ*». 

0ւցւէ՚ւ26շ1 Ե՝յ ևոՕՕՉԼՋ 



ՄԱՍՆ Բ 
ւուաււ)»ւ » աւէս» ս»աււս»էււ. 

0ւցւէ՚ւ26շ1 Ե՝յ ևոՕՕՉԼՋ 



0ւցւէ՚126Շ1 ևոՕՕՉԼՋ 



ՄԱՍՆ Բ 
Ժ 

ԳԼՈՒԽ 6. 
հարու»1» աոտոհԹա»*. ւաւոոհնա» 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍ ՈՒ ԹԻԻՆ։ 

1. Արտաքսիաս, կամ՝ կանգնումն հին Արարատևան թագաւո– 
րութեան։ 2. Փոփոխութիւնք տիրող ցեղից։ 3. Օրինակ իշխանու– 
թեան—բացարձակ միապետական։ 4. Եկամհւտք։ 5. Դատաստա¬ 
նական վարշոՓիւև. Ընկերական կարգը. Օրէնք. Պատիժ։ 6. Աղ– 
ղեցաթիւն ըրիստոնէուԹեան: 7. Պաշտօնէութիւն. Գործակալը։ 
8. Հարդը։ 9. կա ոք։ 10. Ջինուորութիւն։ 11. Պատերազմ։ 12. 
Փող հարկանել։ 13. Դրօշ։ 14. Խառնուրդ։ 15. ծակատ յարղա– 
րել։ 16. Հաղորղակցովծեան հնարք, ճանապարհը։ 17. Ամիու– 
թիւնք։ 18. Սահմանագլուխ իշխանութիւնք։ 19. Հօրք։ 20. Զորա¬ 
նիստ տեղիք. Հնարք Մուշեղի, զրպարտութիւն զէոՈմնէ եւ սպա¬ 
նումն։ 21. ՛Քակտումն զօրութեանն Արշակունեաց։ 

1< Աքւշակունք), այլով անուամր՝ ոստանիկ, ալն է արքունական 
ցեղն Հալոց՝ էր հաւանականապէս սերունդ հին Արարատեան թա¬ 
գա լորու թեան, որ լետ կորա֊սանելոլ ղտէրութիւնն իրրև 300 տա¬ 
րի, ալն է ի Դարեհէ Վ,շաասպեալ (500 նախ քան զ^ր•) մինչև 
լԱնաիոքոս մեե, աււաւ. միլս անգամ ղխ-ր անկախսւթիւն (189 ն> ք, 
վՀր՛՝) \Լրաայիոիւ, կամ, լոլև լոր^արջմամր, Արտաքսիասալ, նոլն 
իսկ լ\Լրարաաեան երկրին, կամ ի Հովտին Նրասխալ (Ս ար, <111. 
14. 2, 3), ուստի և Հրալի 4քք կոՀոլփ է Ւուզանդալ երկրորդ «Արա– 
րաաեան աէրութիւն* (Ւույլ* յ».)։ Ալսպէսէ ըստ մեզ, աւելէ 
Հէզգ և. պատմական է կոչել զնա ընդհատեալ լաջորդութիւն հին 
\Լրարատեան թագաւորութևանք րան դուստր պարթևականինք որ• 
պէս երևեցուզանէ Խորեն ազին։ 
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Ջ# \Լրշակոսնեաց թագասորոսթիսնն, թ՜էպէտ սկսաւ հին արա֊ 
րատևան ցեղիս, սակալն չտևեց նոլն ցեղին մէջ ոԸ*էի ի հ0բէ մինչև 
նոլն անոսան վերջին թագա սորն \Լր տաշես, որպես կուտալ կարճել 
նոլն հ*որևնացինէ ըստ օրինակի 8 ո սգա լի թագաւորոսթեան , որ տևեց 
ի նմին տան ի Գասթալ մինչև ի վերջին շառասիղ նորա §յեգեկիա։ 

\Լրշակունեաց թագասորոսթիսնն, որ տևեց իբր 550 տարի 
(189–^ ն. ք9 զ՝$ր* 428 լետ ունի երեք ժամանակ կամ 
գար՝ ընգարձակ մտօք* լառաջնոսմն ցեղն \Լրտաքսիասալ կը տիրե 
միահեծան ի սկզբանէ (189 Ն* յքր.) մինչև գրեթե ի սկիղյբն 
քրիստոնեական թոսականին• լերկրորգոսմն, ի սկզբանե քրիստո– 
ն կական թոսականին մինչև 105, կը տիրեն խառն թագասորք հալ– 
ացեալք ալլևալլ թագասորական տոսներկ մերթ Պարսից և մերթ 
Լռոմալեցւոց կողմանէ, մանասանգ ալս վերքնոց, որոց և հարկատու ե 
թագասորոսթիսնն» լերրորգոսմն կը տիրե Պահ լաս ցեղն, լ\Լր տա– 
շիսկ (՝♦ ըստ 1°որենացսոլն (Տիրիթ կամ Տրգատ ըստ Տակիտոսի ) մին¬ 
չև ի րարձոսմն թագասորոսթեանն (428) ի ձեոն երկոսց սահմա¬ 
նակից մեծ աէրոսթեանց, Լռոմալեցւոլն և Սասանականինք որոց 
խաղալիկ եղան կր թագասորոսթիսնն գրեթե իսր Նննգենեն հետե* 

քՀառաջին զերկոսս ժամանակսն մարթ է կ ՈՀ^Լ հեթանոսոսթեան 
ժամանակ, զվերջինն՝ քրիստոնեոսթեան ժամանակ, լորում Լալ 
ապգն, իբրև տերոսթիսն, ե արգարև աս եքի տկար, . բայց տւև(ի 
իրս՚գէտ (շՕՈՏՇ1(*Ոէ) և բարոյապես ալևչի անկախ, և ո՛րով կ՛սկսի 
ազգալին պատմագրոսթիսն, ըստ ոգսոլն% քրիստոնեական, ալլ ու 
առանց վիպասանական (16^6Ո(1ար6) ձևոլւ 

3. \Լրշակոսնեաց թագաւորոսթեան, իբրև իշխան ութի ւն, իս֊ 
կոսթիսնն, իսր սարօքն, էր արևելեան բացարձակ միապետոսթիւն, 
ուր կամք միապետին եին օրենք ։ Թա^աււ)|ււււ.^ւէւ1ք^ թեպետ ի ք^ե 
բաժանեալ ի գա սառս, որոց գրեթե իսրաքանչիսրն եր ինքնօրեն 
աղիկամի՝ ուներ սակալն միոսթեան ալն կերպը, որ կը կոչոսի ասա¬ 
տա լին և որ վաղեմի միապետութեանց շատերոսն սովորական կերպն 
երէ Այս միութիւնը կազմող մասնասոր իշխանութիսնք, որպես տ– 
նոսոլ շառասիղեեր, կ*երթային միանալ իբրև ի կեգրոն լանձին թա–* 
գա սորին, որ եր «բնակ տեր երկրին» (8ուզ* 1*. <^Ա# Ւ, Ե* Ե* և 
ալլոսր)• և ալս ոչ մ ի ալն լառաջնոսմ ժամանակին, լորում թագաւո– 
րոսթիսնն եր միահեծան, ալլ և լետոլ ևս, մինչ ինքն իսկ թաղա¬ 
լո րութիսնն եր աստս* սահմանակից մեծ տերոսթեանց, մերթ միոլն 
և մերթ միւսոլն։ քՀալս ասատալին ձև կ9ակնարկեն մեր հիհ լե¬ 
գո սաս բառք, «.ձեռատունկ, ձեռասուն, ձեոակերտ, դաստակերտ*։ 
\Լլսպես Տրգատ, ըստ \Լգաթ անգեղս սի, ի հրովարտակին առ ամե– 
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նալն Հալսք կ անուանէ բոլոր երկիրը «.ձեռատունկ և ձեռասուն \Լր– 
շակունեացն ։ «Ամենալն նախարարը մեծամեծը և. ազատը և գոր¬ 
ծակալը և. սիրելիը մեր թագաւորաց * • • ^ մեր 
Արշակունեացն (Ագաթ՜♦ և. Հալոց հրովարտակն կամ նամակ 
առ 9*՝էոգոս՝ կանու անէ բո լար երկիրը «դաստակերտ» Հռոմալեցւոց» 
«ք\ւնիմը զանսուտ լիշատակարանսն զառաըինի նախնեացն ձերոցք 
(որը) անելով պԵւրոպէ՝ անցին և տիրեցին և. Ասիացւոց կողմ անցն««« 

և. լալն չափ մեծ իշխանութեան* §բա*պո*Հ\»րտ մեծ և– V ի րելի զԿտլոց 
աշխարհս անուանէինն (Եւյ|»շ* էջ 122» 123)* 

Ցփշխանութենէ թագաւորին, որպէս ասացաւ ի վերոլ ալս չափ 
միալն գիտեմըք թէ էր արև-ելեան բացարձակ միապետական և թէ 
հրաման թագավորին էր օրէնը։ &*է կար արգեօը գէթ նախարա¬ 
րական ժողովք չափաւորիչ կամ որոշիչ ի վարչութեան չէ ամենե– 
ւփն հավանական♦ խորհուրդ նախարարաց կամ խրատն էր բարեխօ– 
սութիւն միալն կամ աղա չանը։ Հրամանը9 որ կելլէին թագա լորին 
բերնէնք ևս և անիրաւը՝ պարտէին կաաարուիլ* Ալսպէս Տիրանք 
թոռն Տրգատար մին ի տկարագոլն թագաւորաց մերոց» տուաւ սպա- 
նանել զծերունին Ղ՝անիէր և ոչ իսկ իբրև բարեխօսութիւն լա բդե¬ 
լով աւագանւոլն խրատն։ «Նբրև զտլս (զլանգիմանութիւն *\՝անիէլի^ 
լուաւ (Տիրանաք աս է քՒուզանգք բորբոըևալ ի բոնաւորութիւն գառ¬ 
նութ և ան ամբարշտության ցասման իւրոլ՝ տալր հրաման անդէն 
խեղդամահ առնել գնա։ Ւալց մեծամեծ նախարարացն աւագանին 
շատ եգին ի մտի արըալին ղի մի կատարեսցէ զչարութիւն կամաց 
իւրոց• ալլ նա ոչինչ անսաց նոցա♦ սպասաւորըն կատարեցին զգործ 
հրամանին վաղվաղակի» ՜ճոպան ի փողս ևգեալ խեղդամահ արարին 
գնա» (Ւուզ* 1*. Աիով բանիլք թագա լորն էր կենաց և մա^ու 
տէր իւր բոլոր հպատակներուն՝ առանց խտրութեան մերձաւորու- 
թեան և աստիճանի։ Արշակ հրաման կուտալ Վյարգանալ Ս՝ամիկո- 
նենիք եղբօր սպարապետին իւրոլ ՚Ղ^ասակար սպանանել ղ^նէր որ 
էր եղբօրորդի Արշակալ (8ուզ* 1*. Վ^ասակալ կը պատուիրէ 
սպանանել դՎ^արգան գիւրուրոլն եղյւալր (8ուզ* I1» <^Ը)* Պապ կր 
հրամալէ սպարապետին իւրում 11 ուշեղալ սպանանել զմարդպետն 
Հտլր (ք*ո1֊գ* էտ* 1*»)) և հրամանըն կը կատարուին անդէն։ Աթէ 
պարտ է հաւատալ Ւ*որենացւոլն* Արշակ զեոլն ինըն զհալր իւր 
զՏիրան տուաւ առնել հեղձամահ սենեկապետաց նորա (թէպէտ 
գաղտի «հեղձամահ եղև (Տիրանք լիւրոց սենեկապետաց ի հրամանէ 
արըտլի ի գաղտնիս» (Խոր* 1** Տիրանալ բացարձակ հրամանն 
կատարուեցաւ նոլնպէս ի վերալ 8 ուս կան• ոչ խնամութիւն նորա9 
ըանզի փեսալ էր 8ուսիկ Տիրանար և ոչ կաթ ողիկոսութիւննք որ 
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առաջին պատիւն էր զկնի թագաւորութեան, որպէս լեա ալնորիկ, 
նոլնպէս լառաք՝ կա բացին աղատել զմանուկ Հալրապետն բացար¬ 
ձակ Հրաման էն Տիրանալ♦ 8 ուսիկ եղաւ բրաեեե և մեռաւ* աբրա- 
եեե եղեալ քախքախեալ ըաՀանա լապետն Աստուեոլ, երանելի մա¬ 
նուկն ուսիկ է կիսամաՀ կոշկոճեալ ընկեցեալ լին էր, զոր բարձեալ 
պաշտօնէիցն բերին ի գա լառն Ղ*արանաղեաց ի գիլզն Կորզան, և 
անգ ոչինչ լետ բազում աւուրց Հանգետւ» (ք՝ուզ* ^8.)* Ազդե– 
ցութեան տէր նախարարի ուրուր անձնական Համարձակութիւնն 
մի ալն էր երբեմն թագաւորին բռնութենէն ազատող։ \Լլսպէս, ըստ 
ֆուգան դալ քք% \Լրտաւազդ 1ւ Վ*ա»ակ 11 ամրկոնևանը դիպե¬ 
լով առ Տիրանալ* կորզեցին բռնի զերկոսին տզալ մանկունս, որ մնա– 
ցաե էին ողջ (հշտունեաց և Ար Նրունեաց կոտորաՆէն• «8 ալն մ ժամա¬ 
նակի գտանէին ի դալեակս մանկունս ւիախստեալս, զՏաճատ որդի 

ա (հշտունւոլ և միլս ևս ՀՀալասպ որդի Վ^աչէի \Լրերոլ– 
նւոլ, տզալը ստնդիալը, զորս աեին առաջի թագաւորին* Նբրև տե¬ 
սան էր (Տիրան)՝ աալր Հրաման Հանել փոզոաել զմանկունսն, գի նո– 
ըա և եթ ճետը մնացեալ էին լաղգացն։ Եւ անդ գիպեալ Արաա> 
ւ֊ազդ և Վ^ասակ, արը ի Ա ամիկոնեան տոՀմէն, որը էին զորավարը 
ամենալն զօրացն Հալոց՝ լարուցեալը անկան ի վերալ մանկանցն 
տղալոց, մ էն մի լանթի Հարեալը1 ի դուրս գնացին • զէն ի վեր 
առեալը, կռուոլ պատրաստ էին՝ ի վերալ ալնց մանկանց <Տ եռան ելա։ 
Նրբ \Լրշակ լ անդի մ անեալ ի \°ադալ, ըստ Խորենացւ ոլն , Հրնսմալեց 
ըարշել և ըարկոՆել գնա՝ Հտալգեր ը դստեր նորա, աս է Հ՚որենացին , 
ի մեե նախարարութեանցնք ի կորովի և ի ըս*ջ ազգէն ՀԼպաՀունեաց, 
սուսերս Հանեալ կիսախողխող զըարշոզսն առնէին, և լափշաակետլ 
զհ*ադ ի ձեռաց նոցաք լիլրեանցն գնացին գա լառս՝» (\°որ* Լ(՝#)ւ 

Ոչ ան Հա աներ ու մ իա լեյ ալլ և ամբողջ ցեղեր ու ջնջումն կա– 
խեալ էր, լիրաւի կամ լանիրալի, թագաւորին բացարձակ Հրամա- 
նէն։ \նլսպէս Հրամանաւ կամ թոլլաուութեամբ Տրդաաալ բարձաւ 
ապստամբ ցեղն \3զկունեաց (1*§որ* 8. Հրամանաւ Խոսրովալ 
նորին որդւոլ և լաջորդի՝ բարձան երկոըին անսաստ ցեզըն, Մանա– 
ւազեանն և Ո րդունինք նոլնպէս ֆգնունեացն և Ազձնեաց (ֆուզ* 
1** % ւ^օր* 1** Ւուղ* 1** Ը.). ցեզըն 0*շտունեաց և \Լրերու– 
նեաց Հրամանաւ Տիրանալ եղեն գրեթէ բնաջինջ (թուզ* Տ՝* 
և համսարականացն՝ Հրամանաւ \Լրշակալ (թուզ. Դ. Իոր. ԼԱ.)* 

Ննչպէս կենաց՝ նոլնպէս ըեչից և ստացուաՆոց բացարձակ 
տէր էին \Լրշակունի թագա լորը։ Պարգևը կելլէին անմիքապէս 
թագաւորէն։ ՁձԼրտաշիսէ ասէ V*որենացին, թէ ՍւՏբատալ սպարա¬ 
պետին իւրումյ լ**տ պատերազմին Կասպից, տուաւ կա լուտես ի պար– 
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գև* «1%սկ Օւէրատալ երթեալ հնազանգէ զամենեսեան*** վսոձր որոլ 
արժանի ըստ վաստակողն պարգև է նմա \ԼրտաշԷս զմաոն ար փոսեի 
որ ի շէնս Սուլթ՛ան և զՕւղտու ակունս, և առ. ալսոբիլբ և զա սարն 
ամենալն նմա թողել» (I®որ* (՝♦ ՆոլնպԷս Տիրան Ա«, ըստ 
նմին ^որենացւոլ, կուտալ երևելի կալուաՆներ 0*րուասպալ ումեմն 
Պաթսկիք որ էր օգնական Նրախնաւու9 խնամակալուին տէրութեանն* 
€*Լոր ԼզԵրախնաւու) սիրեալ ար բա լի՝ տալ նմա զգահն երկրորդա¬ 
կան, և զհոգս արևելեան զօրուն ի նա հաւատացեալ առ. նմա 
թոզու զհրուասպ ոմն պարսիկ9 զմտերիմ իէ֊ր> որ խնամացեալ էր 
րնգ նախարարս Վ%ասպուրականի9 որում տուեալ էր ղալանն Տա– 
աեօնս հանդերձ ագարակ օբն9 և զալգին մեՆ լոր մ տան էր առուն՝ 
գետ հանեալ ի ՆովԷն Գտլլատուար (Խոր* ք՝* Ըււա ք^ուզան– 
գալ9 նոսրով, իբրև բացարձակ տէր երկրին՝ լետ պատերազմին 
Ծազբթաց9 կուտալ զօրավարաց իւրոց9 մանաւանգ Վ^աչէի որ սպա¬ 
րապետն էր՝ երկիրներ• «Աւզա ետ հրաման թագաւորն Հալոց \**ոս– 
րով տալ պարգևս արանցն բաքաց, որ վաստակեցին նմա և փոխա¬ 
նակեցին զանձինս իւրեանց փոխանակ աշխարհին Հալոց մեեաց լա– 
մենալն մարտս ՜ճակատուցն պատերազմաց։ Եւ ետ Վ^աչէի զօր ավա¬ 
րի զա կանս Հանգանակին և զՀրա բաշխիս և զ&լու գլուխ ամենալն 
գաւառակօփն հանդերձ• նոլնպէս և ալէոց նախարարազն մեեամեե 
պարգևս» (8ուզ* Ը*)է Եւ զՊապալ ասէ նոլն ք՝ ուզանդ, թէ լետ 
՛ճակատուց որ եղան ընդ Պարսս, լորոց մին էր *ձիրաւին9 զոր կը 
պատ մ է նաև Խորենացին՝ շատ պարգևներ և գիլզեր տուաւ Ս՝ ու¬ 
շեղի* օւՏալնմ ժամանակի բազում պարգևս և պատիւս և բազում 
գիւղեան զօր ավարին \քուշեղի Պապն շնորհէր» (8ուզ. Ե* 
պարգև և կալուաՆ միալն9 ալլԼւ նախարարաց ամբողջ երկիրն9 մա– 
նաւանդ լանցաւորներուն, ուրիշ նախարարի տալու իշխանութիւն 
ունէին թագաւորփ մեր։ Տրգատալ համար կը պատմուի, թէ 8ղկու– 
նեաց երկիրն ի Տարօն տուաւ \քամգունալ9 Ս՝ամիկոնեանց նախնւոլն 
ի ժառանգութիւն (ի9որ* |՝« և որգի նորա նոսրով զևրկիր 
ապստամբ բդեշխին Ւակրոլ տուաւ Վ^աղինակալ Աիւնւոլ 1»* Թփ 
Հէր անսովոր թագաւորաց մերոց լար բուն ի ս գրաւել երկիրներ։ \Լլս– 
պէս նոսրով զտուն *Նատաբենալ գրաւեց լար բունես« «Եւ զտուն 
նորա կալան լարբունիս» (ք՝ուզ* 1** Ը*), և \նրշակ գրաւեց \Լրշա– 
րունեաց երկիրներն* օւքԼտոհմս ^\ամսարականացն որ էին գաւառաց 
տեարբ, իրակալ և \Լրշարունեաց, աղզատ առնէր (\Լրշակ^9 և զգա– 
ւառսն ունէր լոստան» (ք՝ուզ* 1** ԱՀա արևելեան բացար¬ 
ձակ միապետութեան կատարեալ պատկեր։ Ն՞ր հնար ալլ ազգ սպա- 
Աել թագաւորէք որ չէր ընդհատ լիւրմէ գրացւոլն, գոռոզ պարթե– 
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լա կան են, հանդերձիւ և ձևով անգամ, ինչպես կը ցուցնեն առա– 
ջին ժամանակին Արշակունեաց դահեկանդ արևելեան խուրիւ, որ հա¬ 

զի ւ֊ կը տարրերի լալնմանե։ զոր կը կրեին թագաւորք պարթևք, 
ինչպես կը տեսնուի ի դահեկանս ալս վերֆնոց։ 

Ջկարեր լինել տարբեր պարթ՜ևական են նաև վարչական դր ու¬ 
թ՜ի ւնն իլր բոլոր ճիւղերով* \ատարեալ վարչական լերիլրուած ինչ– 

պէ ս առ. մեօք, բաժանեալ պաշտօնարաններու, դլխաւորներուն ան¬ 
գամ ք ինչպես ելևմտից, դատաստանիք ոստիկանութեան, զինուորու– 
թ՜եան% չե հա լան ա կա յ թ՜ե եղալ երբեք ի Հալս։ Գործակալք կը 
լիշուին արդարև, ինչպես պիտի տեսնենք լետոլ, իբրև պաշտօնեալք, 
բտլց ոչ ալժմու մտօք, քքք/ւ գլխաւորք իլրաքանչիւր մեն միոլ 
մասին վարչութեան։ հար աւագութիւն և կրտսերութիւն ի գործա¬ 

կալս ւթեան ք բտլց ոչ կանոնաւոր ստորակարգութիւն։ \Լլնպե» ծա– 
ո֊ալ եին թադաւորին բդեշխ ք և աւադ նախարար ք, ինչպես ստո¬ 
րին սպասաւորք, զորս Հոտնկալս դործակալոլթեան» կը կոչե 
զանգ։ ք՝ուզանդ չխտրեր կոչել եառալս թադաւորին ՛ճոխ իշխաններ, 
որպիսի եին բդեշխն \Լղձնեաց, և 4որդուաց, ՝Ծոփաց, 0իւնեաց, 
Հաշտենից իշխաններն• զքԼալնու ժամանակաւ ապստամբեաց լար– 
քալեն Հալոց մի ի նորա մեծ իշխանն Այզձնեաց, որ անուա– 
նեալ կոչեր բդեաշխն, որ քյւ մի ի չորից, գահերեց բարձերեց տԱն¬ 
՜ճարին արքունի*••• \\պա առաքեր թ ագա լորն Հալոց զըարեկիր ^*– 
–այ* իւր, զիշխանն հորդուաց զֆոնն, և զիշխանն մեծի ՝Ծոփաց 
զՄ ար, և զիշխանն \)իւնեաց զՎաղինակ, և զիշխանն Հաշտենից 
ղհատ հանդերձ բազում զօրօքն 1** Թփ \նլժմու պաշտօ– 
նեալք ևս կը կոչեն իւրեանց տեր զթադաւորն, բալց նշանակու– 
թեամբ գլխոլ և ոչ տեառն, և են պատասխանատու, ըա1ց ազատ 
վարիչք ալլևալլ մասանց միևնոլն քաղաքական մարմնոլ։ Քաղաքա¬ 
կան կամ վարչական լերիւրուաՆոլ ալս ըմբռնումն բոլորովին օտար 
եր լոգւոլ արևելեան բացարձակ միապետութեան։ Ա՝իով բանի ւ, արե– 
լելեան քաղաքակրթութիւնն, ոչ միալն պարսկականն և պարթ՜ևա¬ 
կան թանձր և նիւթական, ալլ և ոչ հելլենականն վերացեալ և փի¬ 
լիսոփա լա կան՝ ունեցաւ վարչական դործերու բաժանման գաղափարը։ 
ինչպես բուն օրենսդրութեան, նոլնպէս բուն վարչութեան լղացումն 
ե հռոմետկան քաղաքակրթութեան ծնունդ, զոր արդի եւրոպա- 
կանն հասոլց ի կատարելութիւն։ 

4* Նլևմտական դրութիւնն առ Արշակունեօք չկտրեր լինել 
տարբեր լալնմանե որ եը աո~ Պարսիկս։ Տ երութեան կամ ման ալանդ 
թադաւորին, Լքանզի չկտր բառին բուն նշանակութեամբ տ եր ու¬ 
թի ւն* տերութիւն, ըստ բանից գաղղիացի խրոխտ միապետին, «Տ^՜– 
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Հ»ութիւն ես եմ»՝ էր անձն թագավորին՝), եկամուտն էր կալոլանջա¬ 
կան ք լարդեանպ մշակութեան և. հովուութեան։ Գաւաոներէն շատք 
■էին կալուան արքունի, որ կը կոչուէին տուն թադաւորին, ընդ 
աեսչութեամբ մարդպետաց (տես ֆուզ* Ե« Ը» և ալլուր)» թերևս 
կ*առնուէր մասն նաև ալն գաւառներէն, որ էին կալուան նախա– 
րարաց է Նաև եկամուտք եկեզեցւոլ առ. քրիսաոնէութեամբ էին կա– 
լուաններէ, զորս շնորհեցին առաջին քրիստոնեալ թագաւորք, մա– 
նաւանդ. նախանանօթն Տրդատ, որ հին հեթանոսական մեհենից կա– 
լուաններն, և ալլ ևս բազում, սեպհականեց ի ժառանգութիւն 
եկեզեցւոլ, որպէս պատմէ \Լգաթանգեղոս։ «Եւ զգաստակերտն (Անահ¬ 
տական մեհենին) հանդերձ գետնովքն և սահմանօք նուիրեցին եկե– 
ղեցւոլ ի սպասաւորութիւն» լՕէ^ա թ . ձԸ#)ւ «Եւ զաւանն (մեհենին 
լԱնի՝) ամրաւն հանդերձ ի նառալութիւն եկեղեցւոլ նո լիր էին» 
ՀԷՏրդատալ ասէ առանձինն• «Եւ թադաւորն լամենալն իշխանութեան 
ի լրում առ հասարակ գրեաց ձո(էս չորս հողս լամենալն ադարակ 
տեղիս* իսկ լաւանսն՝ եւթն եւթն երդոլ հող, ի նառալութիւն սպա- 
սաւորութեան եկեզեցւոլ նուէր պտղոց Տեառն մատոլցանէր» 
Նոլնպէս նոսրով, որդի Տրդատալ, Ս՝անաւազեանց և Օրդունլոց բուն 
քաղաքներն հանդերձ սահմանօք նուիրեց եկեզեցւոլ. «Եւ ետ (ի* սո¬ 
րով) զաւանն և զբուն գահոլից գիլզն նահապետին Ս՝ անա լա զե¬ 
նից զՄանաւազակերտ ամենալն սահմանօքն և գաւառակաւն հան¬ 
դերձ, և զբուն գիլզն ֆրդունւոց որոլ անուն էր (\րդորու՝ ամենալն 
սահմանօքն՝ լեկեղեցի» (ֆուզ. 1*. I4*)։ Գրիգոր ունէր ինքեան և 
իւր տոհմին համար առանձին կալուան, որպէս ասէ ֆուգանդ՝ 
զֆ*որդան և ղ^իի առաջինն՝ ի հարանաղիս, և երկրորդն՝ լԵկե– 
զեաց. *Նսկ սոցա (Գրիգորի ե. Արիստակեալ պատրաստեցան տեղիք 
բնակութեան և շիրիմք հանգստեան, մենին Գրիգորի՝ ի Գար անա¬ 
գե աց դաւառին, ի գիլզն որ անոլանեալ կոչի հորդան, և սրբոլն 
Խ ստակեալ որդւոլ նորա՝ լԵկեզեաց գաւառի, ի Թիյն ալանի, ի 
կալուանս Գրիգորի հօրն իւրոլ» Լֆուզ. 1՝«)ւ ք՝ ուզանդ ալ լուր 
մինչև հն գետ ասան կը հանէ զգաւառս տան Լուսաւորչին առ *Ներ– 
սիսիւ. զքէալնու ժամանակաւ սուրբն Ներս էս շրքէր Ը**դ իւր ձեռա¬ 
կան իշխանութիւնսն, զի հնդետասան գաւառ ունէին իբրև սեպ¬ 
հական ի բնմէ, լԱլրարատ, ի Գարանաղէ, լնկեղեաց, ի Տարօն, 
ի ֆզնունիս, ի ՝Ծոփս, և որ ընդ մէջ նոցա և շու՜րջ զնոքօք»։ հ՝ե– 
քևի թէ եկեղեցւոլ կալուաններուն լա՚ճախութիւնը տուան էր տեղի 
գանդատանաց, մինչև մարդպետին \Լրշակալ մեղադրել, կամ որպէս 
ասէ ֆուգանդ՝ գթշնամանս դնել Տրգատալ.. . ազգի, տակի և տոհմի 
Օրշակունեաց, թէ զիարդ զալնպիսի տեգիս կանանցահանդերձ մարդ• 
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կան տուեալ է» (ֆուգ. 1». ^0**)* Պապ նուագեցուց կալուաՆներն 
նոր իմն կարդադրոլթեամբ* դրաւեց եկեզեցւոյ հո զեբուն հինգ եօթ– 
ներորդը թողլով միայն երկուս9 և աո. իւրա քանչիւբ հող մ էն մֆ 
երէց և սարկաւադ9 մնացեալներն տռնլով ի Նառայութիւն տէ» 
րութեան։ «Հատ յարքունիս Պապ թադաւորն զհող եկեղեցւոյն, գոբ 
տուեալ էր թագավորին Տրդատայ աո. մեՆաւն Գրիդորիւ քահանա յա֊ 
պետ Էւ. ի սպաս պա չտաման եկեղեցւո յն ընդ ամենայն երկիրն Լայ֊ 
"9* հՒ յեւ֊թն հողոյն զհինգն հաաանէր յարքունիս, և թողոյր մի¬ 
այն երկումս հոզս9 և ըստ հողոյն թողոյր երկուս երկումս աո ք.(րլք 
միք երէց և սարկաւագք և պայլն ի սպա սու կացուցանէր յիւր ի Նա– 
ոայութիւն դեղրարս և ղորդիս երիցանցն և սարկաւադացն» (ք՝#ւյ. 

է. ԼԱ*)* ՀՀայս կը յիշէ ֆուգանդ իբրև, ի հեճուկս ներսիսի դոր– 
ՆուաՆք բարդելովք ինշպէս պիտի տեսնենք յիւրում աեզւոջ՝ ան– 
թիւ գրպարտութիւններ մանուկ թադաւորին վրայ9 որ կատարեց% 
ինչ որ 1,500 ամօք յետոյ հազիւ իշխեց կատարել բարեկարգիչ 
կայսր մը (Տովսէփ ք%) ի կարճումն դատարկապորտներ ու բագմու– 
թեանք որոց եկեղեցական եկամտից աո ատութիւնը պատճառ. եղաՆ 
էր տալոյ գանձինս եկեղեցական և վանական յուլոլթեան։ Տար– 
դեանց մչակու թեն է էր ոչ միայն եկամուտ թադաւորին և. եկեղե– 
ցւոյ9 այլև շատ անդամ օտար տէրութեանց տրուաՆ հարկնք որոյ 
տեսակներն էին հաս9 մուտ9 սակ9 բաժ։ \նյսպիսի էր մեՆ մասն 
հարկին զոր կու տային Լայք \)ասանեանց յետ անկման թադաւո- 
րութեանն ըստ որ յետ գանդատելոյ9 թէ «Նանրացուցին 
գհս*րկ աչխա րհէ*>, քանզի ուստի արժանն էր առնուլ հարիւր դա¬ 
հեկան ալ չափ9 կրկին աււնուին»* կը յաւելու* «Նա բնաւ ով իսկ 
կարէ պատմել վասն Նանբութեան մտից և սակից * բաժից և հա¬ 
սից լերանց և դաչտաց և մայրեաց» (Եղիշ* էջ 40), և այլուր (էջ 76), 

*իսկ զ^տից և զսակից և որ այլ ևս էին հարկ աշխարհին՝ բագմա– 
գոյն քան առ. հարբն նորա երթ այր յարքունիս»։ Նաև պարգձւք որ 
կ%Աէին ի թագաւորաց՝ էին մանալանդ կալուաՆք9 քան ոսկւոյ և. 
արՆաթոյ մեՆամեՆ գումարներ։ Պարգևք զորս \Լրտաշէս9 Տրդատ9 
Հ՚ոսրովք Պապ ետուն գօրավարաց և այլոց 9 ինչպէս տեսանք ի 
վերոյ* էին կալուաՆք։ ֆուգանդ ի յիշելն Ցոհան անուն եպիսկո¬ 
պոսի ուրուք խեզկատակութիլնն, որով կը կորզէք նա պարգև ի թա– 
դաւորաց* չյիշեր ոսկւոյ և արՆաթոյ դումար9 այլ կնքուաՆ մուր¬ 
հակներ դիւ֊ղից և ագարակաց։ հճոհան եպիսկոպոս որդի Փառինայ9 
յորժամ երթայր առ թադաւորսն Լայոց9 խաղակատակ լէնէր նոցտ։ ♦♦♦ 
I1 չորք անկեալ յոտս և ի ձեռս՝ սոզէր առաջի թադաւո բացն և 
գոլղտու գձայն աՆէր կառաչելով9 և ընդ կառաչելն ապա մի մի 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 
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բան խառն էր ասելով• Օսլա եմ, ույլտ եմ, և զար բա լի զմեղս բառ¬ 
նամ* գի*բ ի վեր ալ իմ զմեզս ար բալի, (մոզ բառնամ։ Ւււ^ թագա֊ 
լորբն զմուրհակս դիւղաց կամ զագարակաց գրեալ և. կնբեալ դնէին 
ի վեր ալ ոդինն Յոհանու փոխանակ ընդ մեղաց իւրեանց* և ի թա~ 
գաւորացն Հալոց ստացաւ իլր գելյլս և. ագարակս լուղտն լինելով և 
զմեղսն բառնալոլ» (Յուղ* մ»)* Ալսպէս անելն կալուանական հա֊ 
րստութեան ղաեղի դրամականին։ կը ցուցնէ, թէ երկիրն էր տա կա֊ 
լին մենաւ մասամբ ալն շինական հեշտ պարզութեան մ էջ, լորում 
գտաւ գնա ՝3սենոփոն Արշակունեաց թագալորութեան սկիզբ էն իբր 
200 ամօբ լաո֊աք։ *հրամի ալս նուազութեան գլխաւոր պատ՛ճառ, 
կրնալ համարուիլ թերևս չունենալն Արշակունեաց սովորութ իւն, 
կամ մ անագանդ արտօնութ իւն, հատանելոլ առանձին դահեկան, 
բաց առաջնոլ ժամանակին, ալն է Ար տա բսիասալ ցեղին թագա֊ 
ւորներէն, որոց դահեկաններէն հասան՛ են մինչև առ մեղ« հարկա֊ 
տուութեան ժամանակ հավանական է թէ կորոլս երկիրն ալս իրա֊ 
լունբը շատանալով գորնանել պարսիկ և հռոմալեցի դահեկաններ։ 
Ջէ պարտ կարՆել սակալն, թէ ալս պատճառաւ Հալն էր լալնժամ 
հէբ և գնուն։ Եթէ ճշմարիտ է ականատեսին ՝3սենոփոնի նկարա¬ 
գիրն զոր բերաբ ալ լուր՚ Հալն ունէր իւր ստորերկրեալ տուներուն 
մ էջ ոչ միալն կերակուր և ըմպելի առատ, ալլ և անուշահոտ օ նա֊ 
նելէս։ Գր ամը չէր կարևոր որ չափ զարդիս նոլնչափ ի հնումն, մինչ 
կը տիրէին դեռ փոխանակութիւնն և բռնի աշխատութիւն։ Վա– 

ճառ ականութիւնն Տիւրոսի ըստ Նզեկիելի մենալ 
մարգարէն, լետ յքշէլոլ ալլևալլ 
վաճառ, ^արբեդոնէ, ի Յունաց, 
միջերկրականին, ի Հրէաստանէ, 

ոսկի, 

մասամբ, էր փոխանակութիւն։ 
երկիրներէ բերուան նիւթեր ի 
ի աո անէ ք^որգոմալ, ի կղզեաց 

#Այ Ասորւոց երկրէն, լԱրաբիոլ, լՆգիպտոսէ, ի 1քարաց—արնաթ 
պղինձ, անագ, կապար, պղնձի անօթներ, ձի, ջորի, փղոսկր, երփն 
երփն նարօտից, խունկ, մեղր, իւղյ ՚էինի* ուղտ, խոլ, որոջ, անու֊ 
շահ ոտ իւզեր, պատ ուա կան բարեր» բեհեզ, ալլովբն հանդերձ ~~կը 
լաւելու• «Եւ երթևեկացն տա լիր զվաճառս բո բազմացեալս լաղխա- 

մաղխէ բումմէ»։ «Եգիպտոս առնոլր ոսկի, փղոսկր և գերիս լԵթուէ 
պիալ, խունկս լԱրաբիալ, գինիս* ի Յունաց և ի Փիւնիկեցւոց, աղ 
է օ ահարալ, և ինբն տալը ընդ 
սիս, և մանաւանդ Արաբ իա կերւ 
թըրճ» Տիեզ. պամ* հտ• Ա» 59) 

շակերտբ, լորոց ոմանբ կանգուն 
չկանդնեցան արնաթով 

ալեր ցորեան և ալլ ևս նոլնպի֊ 
ւկրէր միշտ ցորենով նորա» (1*ա– 

Նգիպտոսի և Ասորեստանի *^րա֊ 
են, ալլոց մնացորդբ միալն կան՝ 
կամ բրգունբ Եգիպտոսի շինուե֊ 

ցան հացիւ և խստորով։ նոսրով ք՝. տնկելու համար իւր կրկին 
Յուրտն բ 
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անտառներն՝ հրաման կու տաք սպարապետին ի սրում Վ^աչէիք չհանել 
խաշար (հասարակ զինոսոր) լաշխարհէն բազումք և բերել զվաքրենի 
կա զին մալրեաց և տնկել զաքն լ\Լքրարատեան գաւառին» (ք՝ոսզ* 1*. Ը.|ւ 

5* Գալով դատաստանական վարչութեան՝ չէ հա սան ական թէ 
կալին լալնժամ ի Հալս արդի ո՛ճով օրինագիրբ 1ս ատեանբ։ 8ալա¬ 
նի է սակալնք թէ չ^|>էւ և չկար էին անեանօթլ ^ք§նել Հալոց ընկե¬ 
րական կարդաց դէթ՜ էականներնք որպէս կենաց և սեպհականսս- 

թեան իրասունֆք ամ ուսնութիւն, տուրևառ, յ ալլովբն հանդերձ։ 
Լեզուն ազդերոս մտասոր և բարոլական զարդացման պատկերն էք 
ձս գաղափարբ որոց նշաններն են բառբ՝ չեն կրնար առնուլ Ննունդ, 
եթէ իրչ> նշանակետլբ նորօր՝ չէին կանխաս ընտանեցան և իբր 
թէ տպասո րոսաՆ ժոզովրդեան բարոսց և սովորոսթեանց մ էջ։ 
հալերէն լեզուն ի վաղուց անտի ունի կենաց ալլևալլ լարաբերու– 
թիւններն նշանակող ամէն բառ9 սկսեալ ընտանեկանէն մինչև րա– 
ւղարականն։ Հալերէնն ունի ազդականութեան բոլոր աստիճաննե– 
րոսն անուններնք ոչ միալն հարազատներոսն, ալչև խորթերուն* հոր 
և մ օր և որդսոլ հետ՝ դիտէ նաև լօր ար մօրոս և որքու* նաև խնա¬ 
մս ւ թեան անուններ մանր մասամբ։ ^ը խտրէ կենաց ալլևալլ վի¬ 
ճակներ ք ինչպէս ամոսսնոսթիսնք ալրոսթիւն և ամոսրոսթիսն♦ դիտէ 
նաև տէր և եառալ։ Թ՝էպէտ չկար Հալոց մ էջ հին ազդեր էն ոմանց 
ալն ժողովրդական բաժանումը ք զոր Նւրոպացիր սովոր են կոչել 
փապ*՝ կար սակալն ազատ և շինական ք ալսինրն՝ հոզատէր և մշակք 
որ կը թոսի պատասխանել կամ վարձակալ (ք6Ո1116ր) կոչոսաՆ 
աստիճանին։ Սեպուհ անունը9 որմ է կ*եԱէ սեպհականոսթիսն բառը 
կը տրուէր ազատացք ալսինրն նախարարական տոհմին9 և կը նշա¬ 
նս։ կէր՝ ՍԼքն որ ունի իրաւունս սեպհականութեանք ալսինրն ստա¬ 
նա լոլ երկիր։ Սեպուհ բառին ուրիշ ձևն է *ղայք որ կը նշանակէր 
զինուորք մանաւանդ ձիաւոր։ Ս»լսպէս կը տեսնոսիյ թէ հոզատէր և 
զինուոր էր ի բնէ ժոզովրդեան ազատ մասնք ինչպէս շինականն էր 
երկասէր կամ աշխատող (աճստէ1161) մասնք ալսինրն՝ մշակք ձեռա– 
գէտ և թանգար | Օ0աա6ր§էԱ1է)* ԱՀա փառասոր ազնոլականութիւն 
մի ա որն թեր պատոսասոր րաղարացութեան։ 

Ջէ հնար թէ չկալին ալս լարաբերոսթիւններն կարդադրող և 
ի հաւասարակշռոսթեան բռնող եթէ ոչ օրէնր9 դէթ ւզալման ր։ 
\՝>որենացին ուրեր կը թոլի հաստատելյ թէ կալին ալսպիսի դրասոր 
պալմանր։ Մեր զդօն պատմիչն լետ մեղադրելոլ հին Հալոց անփուա 
թ ութիւնն ի թողուլ պատմական լիշատակներ՝ կը լասելոս* «Ս>^ 

ասիցէ որ արդեօր9 վասն ոչ լինելոլ գիր և դպրոսթիւն ի ժամա¬ 
նակին ք կամ վասն պէսպէս պատերազմացն որ կուռ զմիմեանց զկնի 
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■անհետ ի վեր այ գաք էն։ Ա|հ ոչ արդարև այսոբիկ կարՆեդեալ լէնէ9 
բանդի գաանէն և միջոդբ լեալ պատեր ազմադնք և գիր Պարսիդ և 
8ունադ9 որով այժմ գիլզիդ և գա լա ռադ (այսին բն* անշարժ ստա– 
դուաեոդի և իւրաբանչիւր տանդ առանձնականոլթեանդ (այսին բն* 
ընտանեկան յարաբերութեանդ9 ինչպէս ամուսնութեան9 ժ առան դու– 
թեան և ալչնյ և հանուրդ հակառակութեանդ և գաշանդ (այսին բն* 
պարտուդ9 փոխոդ և ուրիշ առևտրական պայմաններով այժմ առ 
մեզ գտա\էին անբաւ զրուդադ մատեանբ9 մանաւանգ որ ի սեպհա¬ 
կան ազատութեանն պայազատութիւնն (այսին բն նախարարական տոհ– 
մերու անհատներուն յաքորդութեան և ուրիշ իրաւանդ9 թերևս 
նաև այն տոհմերուն յարաբերութեան և պայմաններուն շինական 
մասին հե ա) (Ւոր» Ափ Թ|՝- ընկերական կարգադ և պատշաճիդ 
վրայ կար ճշգրիտ գաղափար ի Հայս* առ այս ունինբ նաև պատ¬ 
մական ապադոյդ։ Ղէշանաւոր է զոր ինչ ասէ Խորենադին, և աւելէ 
ման՛ ֆ ուզանդ, Ար շա կա լան ի պատմուէՒեան առթիւ։ Ջուղան դինը 
բերենբ նախ ի մէջ9 թէպէտ այլուր կոչաՆ ենչ»* գքԼայնու ժամա- 
նակաւ շինեադ իւր ար բայն (Արշակ^ դաստակերտ մի ի ^ոգ դալա- 
ոի։ Ել ետ հրաման ընդ ամենայն գաւառս իշխանութեան իւրոյ9 
և հրամայեադ կարդալ բարոզ ընդ ամենայն տեղիս աշխարհադն9 և 
զա մ են այն կոզմանս գաւառադ իւրոդ չէ առնէբ հրամանաւն ար¬ 
բունի 9 զի եթ՚է ոբ ումեբ ինչ պարտիդի9 եթէ ոբ ումեբ ուստեբ 
ինչ վնասեալ իդէ՝ ամենեբեան եկեսդեն ի դաստակերտն զոր շի¬ 
նեադ։ Նթէ արիւեական ոբ կամ վնաս ումեբ արարեալ իդէ9 
կամ զկէն ուրուբ տարեալ իդէ9 կամ ոբ զուրուբ կարասի ունիդի9 
և կամ ոբ յումեբէ երկիւղաե ինչ իդէ և եկեսդէ յալն տեղի* դատ 
և իրաւունբ մի լէդին։ 1*սկ եթէ ոբ ումեբ ինչ պարտիդի9 և որում 
պարտիդին գայդէ յայն տեղին* առանդ դատի և իրաւանդ կալդին 
գնա և ի դուրս տարդին։ Նբրև ել հրամանն յարբայկն* ժողովեդան 
■այնուհետև յայն տեղի ամենայն դողբ և աւազակբ 9 գան ձ ահ ատբ, 

դրկոզբ։ յափշտակողբ9 արիւնականբ և սպանողբ։ ֆազում կանայբ 
զարս քժողեալ9 բազում ար բ զիլրևանդ կանայս թ՜ողեալ և զայլոդ 
կան այս առեալ9 բազում Նաոայբ զիւրեանդ տեր անդ զդանձս ըմ– 
բռն եալ9 բազում աւանդառու բ զաւանդս և զպահեստս բարձեալ 
փախուդեալբ անդր անկանգին։ ՀԼի իժէպկտև կարի յոյժ բազմադալ 
աղաղակն* դատ չկայյւ9 և իրաւունբ ումեբ յարբունուստ ոչ ելա– 
նկինփ վասն այսորիկ ամենայն մարդ հառաչելով վայէին թկ իրա– 
ւունբ մեռան» (ֆուզփ 0** ՀԼնոյն ասէ և V1 որենադին թէպէտ 
համառօտիւփ «I1 թի կանդ կուսէ լերին Աասեադ շինեադ (Աքւշաք|) 
ձեռակերտ 9 ժողով մարդկան մեղաւորադ 9 և ետ հրամանք որ ոբ 
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անկեալ անդր րնակեսցէ9 մի էից ի ի վերալ նորս» իրաւունը դա¬ 
տաստանի։ Ե«– նոլն ժամ այն եովացեալ ^աւ մարդկութեամր հո¬ 
վիտն ամենալն9 բանդի ալանգառ.ուը և. պարտականը և. եառալը 
և. վնասակարը 1ւ դողը և. սպանողը և. կնահանը և ա/լը աէսպի¬ 
սի ը փախուցեալը անդր անկանգին, և ոչ կալր նոցա այդ և խբն¬ 
դիր» (I*որ* Տ՝* Ջէ ամենևին հա լան ական, թէ Արշակ ալնպիսի 
հրաման հանեց իւր տէրութեան մ էջ հրա պարակալ և լալտնի։ Տյ&թ 
ևս պարտ է դասել ի համարի ալն զրպարտութեանց9 զորս կղերա– 
մոլ պատմիչը մեր սովոր են բարդել ազատամիտ թագաւորաց և 
իշխանազ վրալ։ Սա չափ մի ալն կրնալ ընդունուիլ իբրև պատմական% 
թէ թերևս կար ներողութիւն իմն կամ ազատութիւն եառալից և 
ալլոց, որ լան զա լոր կամ վնասակար գտնուելով նախարարաց հա¬ 
կառ ակորդաց Արշակ ալ՝ կը դիմէին լԱր շակալանն, ինչպէս կալ 
արդի տէրութեանց ոմանց մ էջ ազատութիւն $ նա պաշտպանու– 
թիւն իսկ ըաղաըակտն լանցաւորաց դիմելոց աո. նոսա։ 9,իարդ և իցէ% 
պատմութիւնը կը ցուցնէ9 թէ ընկերական լարարերութեանց եղե– 
ւՏունը համարուաե էին լանցուաՆ և ո՝ճիր9 և ասելև9 «^աա և իրա– 
ւունը մի լիզին»՝ կը ցուցնէ9 թէ ալնպիսի եղեմ անց համար կալին 
դատաստանը և պատիժը, ուստի և դատաւորը և դատաստանա¬ 
րանը ի պաշտոն է և ընդ իրաւասութեամր վերին իշխանութեան 
իրեը է ՉԼալս կ՚ակնարկէ բառն «արըունուստ», զոր կը լաւելու ֆու¬ 
գանդ* «Ել իրաւունը ումեը լարըունուստ ոչ ելանէին»։ Ապա հա¬ 
վանական է9 թէ օրէնսդիր և դատաւոր ընդարձակ մտօը էր թա¬ 
գա լորն 9 թերևս նաև իւրաըանչիլր նախարար իւր երկրին մէջ։ 
Ղէ պարտ թողուլ առանց լիշատակոլթեան Նզնկալ սա նշանաւյոր 
հատուաեը* «Շնդէր օրէնը ի թագաւորաց դնիցին9 և սաստը լիշ– 
խանս.ց9 և պատիժը ի դատաւորաց* ոչ ապաըէն վասն կարճելոլ 
չարեացն։ Եթէ րնութեամր իցեն չարիըն% ոչ պարտի օ ր էն ս դիրն 
օրէնս դներ և ոչ իշխանն պատիժս ի վեր ալ չարադորեին աեել։**» 
Տեսանեմը թէ թադաւորն զիլրոց օրինաց վրէժս պահանք է9 և պա– 
հանջմամր վրիժուցն զվնասն կար՜ճէ* և դա տա լորն գդողն և գաւա– 
զակն պրկէ և ըերէ վասն զվնասակարութիւնն ի միջոլ բառնա լոր 
և **ա1ր Գ՚՚ԸԳՒ դժնեալ մահապարտես։ լ դատաւորաց մատնէ9 և 
ալլըն ամենեըեան զիւրաըանչիւր զանցն իւր զանա րդանաց վրէժս 
պահանջեն կամ անձամբ9 կամ իշխանօը» ^Եք1ւ* Ա* 

Եզնիկ կը խօսի Հալոց ք և կը խօսի իբրև արդէն սովորական 
և եանօթ նոցա9 թէ կար դատական և պատժական իշխանութիւն9 
հը ցուցնէ նաև թէ պատիժը էին9 ըստ ոդւոլ ժամանակին* խիստ 
և մ արմնա լոր ։ քէալս կը ցուցնեն նաև մահապարտ աց սահմանեալ 
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բանտեր, որ կը յիշուին ի պատմութեան։ ՋարագորՆաց համար սոս- 
կալի բանտ էր վիրապն Արտաշաաոլ, զոր ահեղ իմն կը նկարագրէ 
հեղինակն Ագաթանգեղոսի. աԼրաման տայր (Տրդատ) կապեալ ստիլ.բ 
և. կապեալ ձեռօ բ և֊ կապեալ պարանոյալ, խաղացուցանել գնա 

յԱյրարատ գալ.աո, և տալ գնա ի դղեակ բերգին Ար– 
տա շատ բաղաջին, և. իք սպանել ի վիրապն ներբին* (Ագաթ* ^Ս>«|է 
ՆթԷ պարտ է հաւատալ Ագաթանգեղոսի՝ վիրապն ոչ միալն էր 
«.անհնարին խորութեամբ*, այլ և էր բնակութիւն ահագին օձերու։ 
&րբ Խոսրովիդուխտ, Ըստ Ագաթանգեղոսի , կը պատմ է զիւ֊ր տեսիլն» 
որ կը <^րամայէր հանել ի վիրապէն* օւմարգիկն, ասէք որ 
լուլան» կամի ասել պալատական բ—օւսկսան ՆիՆաղել զբանիլն, և. 
ասեն• Ել գու. . ուրեմն մոլեգնեցար, դև՞ ուրեմն հարաւ ի բեղ» 
այս հնգետասան ամ է, զի ընկեցին գնա յանհնարին խոր վիրապն, 
ե– գու ասես եթէ կենդանի է» արդ և ոսկրոտին իսկ ուր իցէ, զի 
նոյն օրին իբրև, իջուցին գնա անդր՝ յօձիցն իսկ տեսլենէ նոյն 
ժամայն սատակեալ իցէ® \ Ագաթ* Ագաթ անգեղս ս նոյն իսկ 1*յւք– 
գորի կուտայ յիշել զահաւորութիւն այն օձաբնակ տեղւոլն, ուր 
որպէս թէ հրաշիւբ պահուեցաւ նա կենդանի• վասն իմ դու 
իսկ գիտես, զի հնգետասան ամ կայի ես ի խաւարչուտ ի խոր յան¬ 
հնարին վիրա պին. ի մ էջ օձիցն էր բնակութիւն իմա (Ագաթ» ՒԱփ 
և այլուր (անգ)-«Կեցցէ արգեօբ միօրեայ մարգ յանհնարին ի խոր 
վիրապի անգ յայնմիկ, լորում թաղեալն կայի ես ի մ էջ օձիցն իբրև 
ի և՜ ևռային զմարմնովբ իմովբ, պատեալ կային շուրջ զինև, 
և կայտռ ային զանգամովբ իմո •Լք »* Տայտնի է թէ վիպասանութիւնը 
մեն՛ ւքպսն ունի այս նկարագրին մէջ, որոյ դիտումն է ստուարա– 
ցունել այն կարՆեցեալ հնգեաասանամեայ բնակութեան ա^աւորու– 
թիւնը, որպէս զի ^*բիգոբի պահպանութիւնն այնպիսի տեղ 1ւ այն¬ 
չափ ժամանակ՚ ընեայուի ամենախնամ ղօրութեան միջամտութեան։ 
Նբր1ւ պատմական ստոյգ է սակայն, թէ բերդն Արտաշատու էր բանտ 
մահապարտաց, թերևս ունէր նաև ներբին ստորերկրեայ մասն մեեե– 
ղեռն յանցաւորաց համար։ Նոյն Ագաթանգեղոս կը ||»շէ այլուր 
դահ՜ճապետ և մասնաւոր տեղի կառափման» օԵլեալ դահճևւպետն 
պարՆելով չարամահ առնել, ետ հանել զնոսա (զ\՝այիանէ և զըն¬ 
կերս նորա) շղթայի*֊բ ի բազաբէն ընդ գուռն հարաւոյ, ընգ կողմն 
պողոտային, որ հանէր ի Մեեամօրի կամուրջն, ի տեղին յայն, ուր 
սովոր էին սպանանել զամենայն մահապարտս» (Ագաթ» Նաև 
ք՝ուզանդ կը յիշէ «դահճապետ» և «տեղի կառափելոյ՝» մօտ ի Նա– 

1 հապիվան, բանակատեղին թագւճւորաց, թերևս յանցաւոր զինուո– 
րաց համար։ Անք. գլխատուեցաւ ՂնԷլ։ Աբուռն հարեալբ ընկենոլին 
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յերիվարէ անտի զպատանեակն Ղ՝նէլ, և. ձեռն յետս կապէին զնար 
և առեալ գնացին ի տեղի կառափելոյն։. . • մինչդեռ. I երսէս բանո 
ողոքոյ ընդ թ՛ագա լորին խօսէր՝ *էա1ք* արտաքուստ դահ՛ճապետն 
Նրազմակ, մտանէր ի խորանն արքունի. սկսանէր պատմել* I1 գլուխ 
հանի, կատարեցին ասէ, զամենալն հրամանս արքունի. առի գնացի 
զ^նէլ, տարայ մինչև 1ոըժ 0 իւսին, սպանի և անդէն թաղեցի* 
(ք՝»սյ* 1*. ^Ե.)ւ Օրինակ պատժելոյ զյանցաւորս , որպէս արդէն 
ասացաւ էր արդարև բարբարոսական ըստ ոգւոլ ժամանակին, որ 
կր համարէր զպատիճն * իբրև վբէժխնդրութիւն մանաւանգ քտն 
ուզղութիւն, և զանագորունութիւն ընդդէմ լանցաւորաց՝ իրաւանց 
մասն։ (՝ա|յ և այնպէս յետին անագորոյն տանքանաց օրինակներ 
յանուն պատժական իշխանութեան կտրի սակաւ են մեր պատմու– 
թեան մ էջ, և ալն սակաւք որ կը պատմուին՝ են կամ հանճա–֊ 
րեալ, և կամ թելադրեալ։ \Լյսպէս ալն քստմնելի և նորագիւտ 
տանջանք, զորս \Լգաթանգեզոս կը պատմէ տրուաՆ ի Տրգատալ Լօւ– 
սա լոր չին և Հո իփսիմեանց՝ են վկայաբանական գիւտ» Տետ շտրելոյ 
իբր երկոտասան ազգս տանջանաց, մին քան զմիւսն քստմնելի, 
որոց վերջինն էր թափելով հալած. կապար, «ջերմ մինչդեռ, էր իբ¬ 
րև զջուր», ալրել «զմարմինս նորա առհասարակ»՝ կը յաւելու. «Եւ 
ոչ մ եռալ, այլ կտյր մեծ ուժով, և զինչ հարցանէին՝ վաղվաղակի 
տայր պատասխանի» (\Լգաթ. ժ.^։ Հռիփսիմէի լեզուն կը կտրեն, և 
ւղրկելով ի չորս ցիցս՝ վառաՆ կանթեղներով կը խորովեն մարմինը 
&ցմեծ ժամս», յետոյ քարեր վարելով գոգը՝ դուրս կը վայթեն 
ղաղիսն, ապա կը փորեն զաչս նորա, *և դեռ. ևս, ասէ, կենդանի 
կայր» նոյնպէս ղհայիանեանս պրկելով մէն մի ի չւ»ք« ցից% 
կը ծակեն անոնց մորթն ի պճղանց, և գնելով փող և փչելով* կեն– 
գանւոյն կը մորթեն (մորթը հանել) զնոսա մինչև ի ստինսն. ի վեր– 
ջոյ կը հանեն զլեզուս նոցա ծոծրակներէն, և դուրս կը թափեն 
զփորոտին նոցա, Ըա1ղ զարմւձնք, հւգեռ. ևս, ասէ վկա յա բանն ք 
կային կենդանի» Արդարև վկայաբանական չափազանցու- 
թիւննիր։ Պատմական է սակայն հալածելն Օահակայ չարաչար տան- 
ջանօք՝ ըստ Կորեան ք*արբարիանոս (կոյւ, էջ 18), ըստ հորենա– 
ցւոյն Բորբորիտոն կոչոլած հերետիկոսներն (հոր. 1». 
ինչպէս յայտնի է Ատտիկոսի թուղթէն առ ՕաՀ ակ՝ այս եղաւ ի 
թելադրոլթենէ ^Կատանդնուպոլսոյ մոլեռանդ պատրիարքին։ հորե֊ 
նացին յետ պատմելոյ, թէ սուրբն ՕաՀա^ օւհրամայէ (Մեսրոպտյ)՝ 
քննել զժանտագորՆ Բորբորիտոնսն, և եթէ ոչ հեզութեամբ և ոչ 
ււաստիլ գայցեն յուղղութիւն, չարչարանօք հալածել»* կը յաւելուր 

թշնամանք ի թշնամանաց վրէժ աոնուցուն, և խայտառակեսցէ 
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իրաւացի մահուամր անիր ալ. մահ հոգւոց»։ ք^Է ով էին ալս բորբո¬ 
րիտոնդ՝ շենդ գիտեր« թերևս էին %նոսդիկեան ազան գոչ իրիդ մնա- 
գորգդ * քՀարմանալի է սակաչն վճիռ, մեր դրիստոնեաչ վարդապե¬ 
տին, որ ք հինգերորդ գարուն դրիստոնէութեան խակ ոգւով, օրի– 
նաւոր կը դատ է՝ դան զմեզ տարրեր խորհողներն ի կրոնականս% հա֊ 
լաՆել աշխարհական րազկաւ, և հալաեել ցմահ։ հևալով դազադական 
չանցա ւորաց , մորթել (ք+քէիէ հա%եչ) զաչսպիսիս կենդանւոչն՝ էր Պարսից 
սովորութիւն, պաչս խարել Պարսից և 8ունաց, մանալանդ առ. Թա.– 
գանգեան կաչսերօդ , ինչպէս նաև պկին և գորգի* փողոտել առաքի 
աչաց հօրն։ Ապստամբներն տնովին էր սակաչն սովորական 
առ. Հաչս։ ՛Մերթ արուները միայն կը սպանուէինք և մերթ արու 
և էգ միանգամայն։ Այսպէս Մանաւազեանց և Օրդունւոց համար 
աս է ք^ուզանդ, թէ Վ^աչէ սպարապետ Խոսրովու ձհարկանէր վանէր 
զազգսն երկոսեանք և ոչ թ*զոչր գխրկոԸոլՀ*գ տոհմացն զորձ կորիւԽ 
և ոչ զմին (ք^ուզ. 1** *)**)* իսկ Ւզեունեաց տոհմը, նոչնպէս առ 
\^ոսրովաւ, կոտորեց ալ ազգովին • «1՝ նալ ելեալ Վ^աչէ սպարապետն ր 
անցեալ ի կղզին (Աղթամաբ ք առհասարակ "ճ թոԳո11՝ և ու 
զարու» (ք՝ուզ» 1՝. Ը*)է Ղէոչն անգթութիւնը գորՆուեցաւ Արերու– 
նեաց և Աչտունեաց, որ, ըստ ք՝ ուզան դա չ, կոտորեցան ի դսութենէ 
Հայր մարդպետին առ Տիրանալ• Բառնային ի միք ոչ Լզազդսն^, 
ասէ Ա ուզանդ, առանց ամենայն վնասու և չանցման, մինչ անգամ 
և զէգսն կոտորեցին զաղգացն՝» (ք*ուզ* 0** \նչպէս նաև Աք– 
շակ, ըստ նմին Ւուզանդաչ, Հզտոհմս Աամսարականացն առն էր ագ– 
գատւ> անգամ միայն կը չիշուի ղորդիս փողոտել առա¬ 
ջի չանցաւոր համարուաե հոր։ Ալսպէս արար Մանուէլ ք՝ատայ Սա– 
հառունւոլ, որ դսութեամր սպաննել տուաՆ էր զՄ ուշեղ, զթզյ֊լա|ք 
Մանուէլի* «Ել զէ՝ատն, ար դային Վ^արազդատայ զդսուն, զսպանոցն 
Մուշեղի, կալան իւր որդւովն առաջի սպարապետին ՄանուԷ/ի»»* 
և մեՆաւ դատաստանօ դ դատեցալ զանօրէնն ք՝ատ սպարապետն 
Մանուէլ» նախ յանդիման նմա հրամայէր փողոտել զորզ֊թ* նորա, 
ապա յետոյ զնա գլխատեր* (Տ*ուղ* Լէփ (՝ա|0 այս էր գոքն անձ¬ 
նական վրէժխնդրութեան Մանուէլի։ Մորթել, որպէս ասացադ, 
էր սովորութիւն Պարսից, որպէս ասէ Աուզանդ զՇապհոյ, թէ *ըստ 
Պարսկի օրինակին հրամայէր ղմորթն ի բաց հանել, և խոտով լնուլ 
և ի հրապարակի իլրում ի տեսիլ Նանականաց կանգնել հրամայէր» 
(Ւոլղ• Արդարև ք՝ուզանդ կը պատմէ ուրեդ, թէ Մուշեղ 
յետ վանելոյ զՊարսիկս ի գալստեան Պապալ ի Հալս՝ կը խորովէը 
զմազդեզունս, և Պարսիկներէն շատերը մորթելով կը կանգն էր պա– 
րիսպներու վրալ. թայգ գայս կը գորնէր Մուշեղ ընդ հենգն կրակա– 
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պաշտութեան և ի վրէժ հօր իւրոլ Վնասակար զոր Նապոլհ սպա* 
նան էր մորթազերծ մահուամբ. «Ւււ^ Մ ուշեղ զօր ավարն Հալաստա- 
նեալց Ը**Գ &րկէրն և աւերէր զատ բուշտն ս մազզեզանցն, իսկ 
զմազգերզունսն որ մի անգամ ի բույլն անկան% զա մ են ես երան տալլ» 
հրաման սպարապետն Մուշեղ ունել և հրով խորովեր և գրազում 
պատ ուա լոր տեարս որ պատ ուա կան բ էին առաջի թագա լորին Պար¬ 
սից՝ ունէր ձերբակալս , և տալր մորթել և. լնուլ խոտով և. կանգնել 
ի վեր ալ պարս պագն*։ աէԼնզ բազում տեղիս, կը լ ալելու (^ուզանդ, 
զալս առնէր (Մուշեղ) ի վրէժս հօրն իւրոլ Վնասակար (ք՝ուզ. Ե» Ա*)է 
Անսովոր, միանգամ ալն անագորոլն պատժոլ օրինակ ունինբ ի սպան¬ 
ման Նրուազալ բրմապետի, եդրօր Նրուանգար զոր սպան Սմբատ, 
սպարապետ Արտաշիսի, կապելով երկանաբար րնգ պարանոցն և րն– 
կենլով ի գրգանս Ախուրեան գետ որ հւՀԼկնի ալսորիկ հրաման տալ 
(ար տաշէս) Սմբատալ երթ ալ լամուրն նագարան ք որ հուպ ի բա¬ 
զարն Նրուանգալ ի վերալ Ախուրեան գետոր զի սպանցէ զԵրուազ 
եղբալր Նրուանգար զոր կալեալ Սմբատալ՝ երկան զուլանէ հրա– 
մալէ կապեր 1ւ ընկենուլ ի պտոլտ մի գետոլն* (Ւո^ւ* ք՝, ՒԸ*)# 
քան Ղա1ս անագորոլն էր օրինակ սպանման Հտլր մարզպետին, որ 
շարաչար թշնամանան էր զՓառանձեմ տիկին, զմալրն Պապալ ի բեր¬ 
դին Ար տագերից. «Ապա պատմեցաւ թագա լորին Պապալ լա զագս 
օրերացն զոր եգ Լալը մարզպետն տիկնոջն Փառանձեմար մօր թա¬ 
զա լորին Պապար թշնամանս ձաղանաց ի բերդարգել պաշարմանն» 
զի իբրև, զբոզ մի* ալնպէս թշնամանեաց զնա ի ժամանակի իբրև, 
եմ ուտ անգր գաղտուկ, և եզ անարգանս տիկնոջն, և եկն ել անտի 
և փախեաւփ ետուն զալս ամենալն զրոլց թագա լորին ։ Ասրս մինչ¬ 
դեռ մարզպետն Հտլր զիլբով իշխանութեամբ շրքէր ւերկրին Տար©- 
նոր և Մուշեղ սպարապետն Հալոց էր ի նմին գա լառ ի լի լրում 
բերդին որում Ոզական կոչեն, որ կալ ի վերալ գետոլն Եփրտտալ՝ 
եկն եհաս մի դեսպան լարբալէն Պապալ առ զօրավարն Հալոց Մօւ– 
շեղ. և ունէր առ նա հրովարտակ, և գրեալ էր ի հրովարտակի անգր 
հրաման առ նա, զի չարամահ սատակեսցէ զՀալր մարզպետն։ Եւ. 
նա զալս հրամանս ընկալեալ ի ձեռն առնոլր• լղէր տռ մարզպետն 
Հտլր զալով, և մեեարանաց պպտ՚ճառանաւ առ ինբն կոչէր լՍզա- 
կանն. և էին աւուրբ ձմերալնոր և սաստկացեալ կցեալ էր գետն 
Նւիրատ։ Ապա կոչեալ եզև առ նա Հտլր մարդպետն իբրև ի պա– 
տիլ մեեարանաց. եկն եմ ուտ ի բերդն լՍզական։ Եա հրաման զօ¬ 
րավարն Մուշեղ զօրականացն՝ ունել զնա, և մերկանալ իբրև ի մօրէ, 
և կապել զձեռս նորա ի ներբոլ են կաց նորա, և իջուցանել զնա ի 
գետն, և դնել ի վերալ սառինն կցելոլ գետոլն• և սատակեցաւ ան– 
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գէնէ Եք. եղև ի վաղիւ անդր շողան տեսին, զի ոլ–Փք, Գ1էսո& Ւ 
ցրտոյն վայրեալ ի թաց իջեալ թափեալ էր ընդ քիթս նորա» 
Ե« %#)է (\րպէս տսացաը սակայն՝ այսպիսի օրինակը անօսր են 
ի պատ մ ութեան մե՜րում։ 

6. \Լյսչափ միայն գիտենք դատական վար չութեան վրայ առ¬ 
հասարակ։ ՏէԷ պարտ մոռանալ սակայն , թէ յետ դարձին Հայոց 
ի ըրիսաոնէութ իւն, երբ ըրիստոնէականն սկսալ փոխանակել հեթ՛անո¬ 
սականը եկեղեցին, յոյր ձեռն կը կատարուէր այս փոփոխութիլնն՝ ու• 
նեցաւ հղ°ր ազգեցու թիւն վարչութեան մանաւանդ այս ճիւղին մէջ։ 
Գիրքը և ժողովոց կանոնը եղան ոչ միայն հիմն երկրին օրէնսդրու– 
թեան, այլ և. նոյն իսկ օրէնսդրութիւնն։ Այւ# է պատ՜ճառ, որ չու– 
նինը ի նախնեաց մնացաե դատաստանագիրք։ Ա|ււ անուամբ գրուաՆ 
մի գարէն յանուն Մխիթարայ *\*ոշի՝ ոչ այլ ինչ է եթէ ոչ 
մեեաւ մասամբ ըազուաՆ սահմանագրութ եանց *էրոյն, աո արելա¬ 
կան կանոնաց և եկեղեցական ժողովոց, և չարժեր իսկ գատաստա– 
նագիր (շօճ©) անոլան։ Աւլ ըրիստոնէութեամբ, երկրին օրէնըն էր, 
ինչ։գէս երբեմն յՆւրոպա՝ կանոնական իրաւունը (71ք01է Շ8<Ո011)է և. 
կանոնագիրքն էր դատաստանագիրք։ Նատ հա լան ական էք թէ տունը 
երիցանց էին դատարանը, և գերագո յե ատ եան՝ եպիսկոպոսարանը։ 
Ջէ ստուգիւ յալտ, հա լան ական կը թուի սակայն, թէ եկեղեցին, գէթ 
անուղղակի, ունէր նաև. պատժական իշխանութիւն, այսինըն՝ թելա– 
դրութեամբ նորա կը տրուէին պատիժը։ Կոստանդնուպոլսոյ հայ 
պատրիարըաց դատարանական իշխանութիւնն, ոչ ըաղաըայինն միայն 
այլև, պատժականն, որ տրուաՆ էր նոցա իբրև, աո անձնաշնոր^ու– 
թիւն Օսմանեան կայսերաց կողմանէ՝ ^ամարելի է ոչ այնչափ նոր 
արաօնութիւն, որ չափ ի վաղուց վայելեալ իրաւանց ճանաչումն։ 
Ամուսնութեան և եկեղեցական կարդաց պահպանութեան խնդիր¬ 
ներ ոչ միայն դատել, այլև անոնց եղեումր զսպել խիստ միջոցնե¬ 
րով* էր թոԱ արուաե, ման ալանդ թէ ճանչցոսաՆ կառավարութենէ: 
\ձնրով պատրիարըարան տարուիլ, նաև գան ըմպել կամ բան– 
տարկուիլ ոտահակելոց և հեստելոց ընդդէմ պատուիրանաց եկեղե– 
ցւ֊ոյ, ինչպէս պահոց՝ չէր անսովոր իբր կէս գար կամ աւելի յարւա^է 
Գատուիլ եկեղեցական օրինօը և ըրիստոնեայ դատաւորէ՝ էր առ նախ¬ 
նիս մեր իբրև հաւատոյ մասն, մինչև սմին տակառակ որ և իցէ կար¬ 
դա դրութեան համարուիլ Թաղալա ղումն փառաց եկեղեցւոյ»։ \Լյսպէս, 
ըստ Եղիշէի, 0ասանեանց գէմ յառաջ բերուաե գանգատանաց պատ¬ 
ճառն եր էն մին և գլխաւորը (գանգատներ, որ առիթ տուին աղե¬ 
տալի պատերազմին Վ^արդանանց) էր առաքումն ի **այս պարսիկ 
դատաւորի, որ պիտի դատէր հարկաւ պարսիկ և ոչ ըրիստոնէական 
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որինօք* «Եւօ չարա գոյն հինգերորդն (այսինչն՝ հինգերորդ պատ– 
Հաււ գանգատանաց) , քանզի որ հազարապետն էր աշխարհին՝ իրրե 
զհայր վերակացու համարեալ էր աշխարհականացն և քրիստոնէիցն* 
գրգռեաց յարոյց (՛Վասակ) դամ բա աո անութի ւն ի վեր այ նորաք և 
հանեալ գնա ի գորեոյն՝ փոխանակ նորա պարսիկ աե յաշխարհն, և 

ւս ևս մոգպետ (օրէնսգէտ պարսիկի գա տա լոր աշխարհին, զի 
զեկեզեցւոյ ղփառսն աղաւաղեսցեն» (Եզիշ* էջ 39) 40)* 

7• Որովհետև յիշեցինք հոս հազարապետը, որ էր գլխաւոր 
€գորեակալ», այսինքն պաշտօնեայ,-քանզի այս մտօք կ*առնուի 
առ. նախնիս մեր Հգորեակալ» բառն, իբրև յանուն թագաւորին գոր– 
Նոզ-ի գէպ է խոսել զպաշտօնէութենէ, այսինքն թէ ի՛նչ պաշտոն¬ 
ներ կայինք որ կը կատարուէին առ Արշակունեօք յանուն իմ ադա լո¬ 
րին՝ մասնաւոր գորեակալաց ձեռօք։ ք* ուզանդ ունի պաշտօնէու– 
թեան վրայ մասնաւոր գլուխ մի, որոյ բովանգակութիւնն այս է։ 
Ըաա Ւ ուղտն գա յ երկու էին գլխաւոր պաշտօնէութիւնք, զորս կը 
կոչէ «սկիզբն գորեակալութեան», ա՛յսինքն իբրև գլուխ գրեթէ այ֊ 
լոցն ամենեցուն. առաջին՝ հա գա րա պե տ ութիւնն յազգին %նունեաց, 
և երկրորդ ստրատելատ ութիւնն, այն է սպարապետ ութիւնն՝ յազ¬ 
գին Մամիկոնենից* «Եւ նորոգեցաւ զուարթացաւ տէբութիւն թա¬ 
գալս ր ութ եանն Հայաստան երկրին (ի սկզբան թագա լոր ութ եանն Ար– 
շակայ) որպէս և զառաքինսն* մեեամեեքն յիւրաքանչիւր գա^ու, 
և գորեակալքն յիւրաքանչիւր չափոլ* և սկիզբն գորեակալութեանն 
(էր) հազարապետութիւնն յազգին Գնունեաց, և ստրատելատ ութիւնն, 
(տյն է) սպարապետութեան զօրա վար ութիւնն* *« ի բուն ի նախ֊ 
նեացն կարդաց ի Աամիկոնեան ազգին»։ Ըւ#ա Ւ ուզան դա յ քան զսո֊ 
սա խոնարհագոյն կային ուրիշ գորեակալևեր* ձՑայսմ ազգաց և ի 
խոնարհ (էին) որ (կրէին) գորեակալե անուն՝»։ Ւտյց թէ թեչ էր 
պաշտօն սոցա՝ Հյիշեր Ւ ուզանդ։ Նա մանաւանգ, ըստ նմին է՝ու– 
զանդայ, մեեամեե նահապետք և տտնուտեարք (քեղեր ու գլքսա֊ 
լորք) ևս էին գորեակալք, րտյց գորեակալք առանց մասնաւոր ւդաշ¬ 
տաման* «Թայ զնահապետս մեեամեես և զտանուտեարս, որ գորՆա֊ 
կալբ 4*^ էին»։ Աս ոնց ամենուն թի*֊ը կը հան է ք*ուզանդ մինչև 
իննհարիւր* <ւՆնն հարիւր բարձ, որ մտանէր ի ժամ տա՛ճարին ու֊ 
րախութեան բազմակալացն կարգելոց»* կամի ասել ունէին արտօ֊ 
նութիլն բազմելս յ ի սեղան թագաւորին։ (Տաճար, ըստ լեգո լի նախ- 
նեաց, կը նշանակէ նաև սեղան, ինչպէս Աւրախոլթիւն ունի երբեմն 
խրախութեան, կոչնոյ նշանակութիւե)։ Ա|ււ ամենայն գորեակալք 
կամ պաշտօնեայք ունէին նաև զսպասաւորս իրեանց, ուստի կը յա– 
լելոլ ֆուգանդ, «թող զոտնկայս գորեակալութեանն սպասու» (ք՝ուզ* 
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1*. ք**)է Այս շքեղ նկարագիրք զոր կու տայ մեզ Շուզանդ՝ է արդարև, 
՛ճշգրիտ պատկեր արևելեան արքունեաղ՝, զորող խօսաՆ են հին յոյն 
պատ մի չներեն ոմ ան ք ։ 

Շուզանդ, ինչպկո տեսանք՝ կը յիշե երկու, դլխաւոր պաշտօն 
կամ դորեակալութիւն յանուանե, հազարապետ ութի ւնն և ս պարա¬ 
պետ ութի ւն ։ Ապարապետութիւնն, ինչպես յայտնի է՝ էր հրամա¬ 
նատար ութիւն բովանդակ զօրուն, կամ, ինչպես կը սահմանէ ^ու¬ 
զանդ՝ ձիշխանութիւն բովանդակ ի վեր այ ամենայն զօրաղ բապմու¬ 
թն ան Հայող մեՆաղա *հալով հազարապետութեան՝ այս դորՆակա– 
լութեան պաշտօնն եը* ըստ նկարագրին Շ ուզան դա յ, €աշխար հա¬ 
տես խնամակալութիւն*, այսինքն՝ տեսչութիւն ներքին դորեող, 1ւ 
«աշխարհաշեն աշխարհ ատաե դեհկան ութիւև*, այսինքն՝ երկրի մշա¬ 
կս ւթեան վրայ հսկողութիւն, որ դլխաւոր պաշտօն եը աո֊ Պարսիկս♦ 
քանզի Ղ՝եհկանութիւն պարսիկ լեզուաւ ունի հայերեն դեղականսւ– 
թեան կամ շիւնականութեան իմաստ, ուստի 1ւ ք՝ուզանդ կանույանե 
«շինականաշեն» զազդն նունեաղ, սրող յանձն էր այս պաշտօն գեթ՛ 
յայնժամ։ Վ^արդանանղ ժամանակի հազարապետն, որ ըստ Ւպթե¬ 

քն կը թուի էեալ Վ ահան Ամատունի՝— օւբայղ յաղթեաղ (ի 
ման մարմնոյն XV ես րո պայ) քաջն Վշահան Ամ ատ ունի, զի եը Ղ*Ըա~ 
լոր հաւատովք և ճոխութեամբ (իշխանութեամբ) մարմնաւորաւ, 
վասն զի ի ժամանակին յայնմիկ ի նա եը հաւատաղեալ Պարսիղ 
զհազարապետութիւն Հայող աշխարհիս* (Ւոր. —դովութեամբ 
կր ւիջոլ–ի նաև 1^ղփշեե* էթըե– հա1Ը ե. վերակաղու աշխարհին, և 
որոյ անկումն ի պաշտօն են եր ըստ նոյն Եղիշեի մին ի դլխաւոր 
պատճառաղ դանգատանաղ Հայող ընդդեմ Պարսիղ, ինչպես տեսանք 
վերադոյեն* *Նւս չարա գոյն հինգերորդն (հինգերորդ պատճառ, գան– 
դատանաղ), քանդի որ հազարապետն եը աշխարհին՝ իբրև զհայր 
վերակաղու համարեալ եր աշխարհականաղն և քրիստոնէիղն* քւյւյւ– 
գոեաղ յարոյղ (Վ^ասակ) դամը աստանութիւն ի վեր այ նորա, և հա– 
նեալ զնա ի գորՆոյե՝ փոխանակ նորա պարսիկ աե յաշխարհն* 

| ՓղՀւ* էջ* 39> 40)* 

Ա#ւ. \Լգաթանդեղոսի կը յիշուին ուրիշ երեք գորՆակալք իշխան 
անուամբ, Հ իշխանն մարդպետութեան իշխանութեանն*, «իշխանն 
թագակապ ասպետութեանն իշխանութեան*, և «իշխանն մաղխա¬ 
զության տանն*, որ այ յանձն եթ* մասնաւոր պաշտօններ, որ կը 
վերաբերեին թադաւորին անձին և տան։ Ս*արդպետութիւնն եր> 
ինչպես յայտնի ե՝ ներքինապետութիւնն, որ նշանաւոր պաշտօն կամ 
պատիւ եը ոէ առ. Պարսիկս միայն, այլ և առ Շոյես, մ ան ալանդ 
առ Շուզտնդեան կայսերօք։ I) արդպետք, որ «հայրն անուանեալ 
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էի\I թագա լորին» (Յուղ* Ե* և. զորոց պաշտօնը կ անուանէ 
ուրեք 3 ուզանդ *հալրութիւն»—«Եւ ի նորա տեղի հԽլրութեան 
մարդպետ ութ՜ եանն (կացուցանէր Պապ) զհկղակ ոմն» ||ք՝ուք« Ե* I1*)՛ - 
ունէին ազդեցութիւն մեՆ առ. թագա լորին, մինչև գանգատել զնո– 
ցանէ ք՝ ուզան դալ բազմիցս, կոչելով զնոսա «չարասիրտ, չարախոր¬ 
հուրդ* չարագորՆ» (ք՝ույ» ^Ը*)^ «ա|յւ չար և ժանտաբարոլիւք 
անօրէն և անիրաւ» կը վար էին արքունի կալուաՆոց վե– 
կացութիւնը (տես էջ 7), 1ւ ունէին համարձակ մուտ ի կանանոցն 
(Յուզ* Ե* 1*«)է Մարդպետութիւնն տևեց նաև լետ դարձին Հալոց 
ի քրիստոնէութիւն, որպէս ասացաք, ըստ գալթա հղ ական օրինակի 
ք^ուզանդեան կալսերաց, ք^էոդոսներու և \նր կադներոլ անգամ է Փար– 
պեցին կը լիշէ 1՝$ իհրշապուհ անուն մարդպետ ի համարի ուխտա¬ 
պահ նախարարաց միաբանելոց ընդ Վ^արգանալ (Փարպ* ԼԹ.|« ալլ 
կը խզուէխն արդեօք սոքա, թէ լոկ իբր սովորական անուն պաշ– 
տօնի կը պահէին մարդպետ անունը չէ լալտ։ 

\էսպետութիւնն էր մասնաւոր իմն արտօնութիւն պսակելոլ 
զթ ադա լորն, ուստի և \Լգաթանգեղոս ասպետ անուան վրա ի որ 
էր Յագրատունի իշխանաց բուն պատուանուն՝ կը լաւելու նաև 
«թագադիր» բառ՜ը— «Եւ. զթագադիր ասպետն» (\Լգաթ. ձՒՋ*)ւ Այս 
պաշտօնն, ի վեր քան զալլ պաշտամունս։ կապուաՆ էր ք^ա^րա– 
տունի ցեղին կրկին տիտղոսով, «աագետն և «թագադիլւ» կամ <ւթա– 
գակապ»* թ՝ագաւորին մասնաւոր ցեղէ մը պսակուելու սովոբու- 
թիւնը, զոր ունէին նաև Պարսիկք% կը թուի անել հեթանոսական 
ինչ Նա դումն (տես Ա« մասն, էջ 180), և ունէր ոչ կրոնական մի– 
ալն, ալլև քաղաքական նշանակութիւն, մինչև Խորենացւոլն Երուան– 
դալ չպսակուելն թագադիր ասպետէ% համարել արատ• «Ւ մեռա- 
նեին \)անատրկոլ՝ միաբանեալ (նախարարաց) թագաւորեցուցին զնա 
(զՆր նւանդ) առանց արանց լազգէն է ագբատունեաց լինել թագս – 
գիր (^որ* (՝• Լէ*)* նաև Յուզանդ գիտէ ֆագրատունեաց ալս պաշ– 
աոօնը, և ի վաղուց կը համարի ունել նոցա ալն արտօնութիւնը, 
լիշելով զնոսա ուրեք ալն երկուք ^թագադիր և ասպետ» տիտ¬ 
ղոսներով, մանաւանդ վերջնովն* «9Տ*ագա րատ մեՆ իշխանն ասպե– 
աոութեան* ♦ * կազմեցին արձակեցին» (թուզ* I»# 1՝.) և ալլուր (Ե# - 
«Տալր (Մանուէլ) նմա (Վ^աղարշակալ) զդուստր ասպետին ք^ագրտ– 
տունւոլ ի Սպեր դաւառէ, որ թագադիրքն թագակապքն լեալ էին 
ի բնմէ ազգին թագաւորութեանն արշակունւոր։ 3ետ դարձին ի 
քրիստոնէութիւն կը թուի գագրաՆ ալս սովորութիւնւ Վ^երջին պստ– 
կեալ գլուխ թագադիր ասպետէ եզաւ Աշխէն, կին Տրդատալ, ՀւԵկեալ 
Տրդատալ լաշխարհս* առաքէ զ\)մբատ ասպետ, զհալր Յագարատալ, 
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ածել զկոլսն \Լշխէն, դուստր \Լշխագարալ, իլր ի կնութիւն*.. և 
<,րամալե Հէըևլ գնա Աբշակունի, և զգեցուցանել ծիրանիս 1ւ թագ 
կապել գի հարսնասցի արըալխ (Ւււր. ք՝. «14%)* Ալս պես թագադիր 
տիտղոսն լետ ալևորիկ գուն ուրեը կը արուի Ոագրատունեաց, իսկ 
ասպետ* միշտ, ալնպէս որ աո. Փարպեցւոլն գրեթե չկա1 էիշուաե 
հագրատունի իշխան առանց ասպետ անոլան։ 

8. Որպես աւագանին և ընթերակալը, որ էին գրեթե միշտ 
մօտ, շուրջ բոլորեալ գթագաւորաւն, մանաւանգ ի ժամ ՝ճաշու 1ւ 
ուրախութեան (Ոուզ* 1*» նոլնպես հանդերձանք թագա լորին 
և սպասաւորացն և ամենալն սպասը տան և սեզանոլ եթ3 արդարև 
հոլակապ |ւ վալելուչ ըստ արևելեան շըեղոլթեան։ Ոսկի և ար¬ 
ծաթ ք ականը պատ ուա կան ը 1ւ մարգարիտ եթ* սովորական նիւթը 
զարգուց։ ^Ծիրանի և. թագ գլխալոր զարդը եթ* թագաւորաց։ Ւո– 
րենացին, ինչպես արդ իսկ լիշուեցալ* ասե զՏրգասւալ, թե լառնուլն 
կին գԱշխեն* հրամալեց սպարապետին իւրում Ս*քբատալ Ւագրա– 
տունւոլ թ~ագ կապել նմա և. զգեցուցանել *իր անիս ի նշան տիկ– 
նութեան։ Ոալց թագաւորական հանդերձի և. զարգուց փաոաւրր 
նկա րտգիրն ունինը գարձեալ աո Ոոլզանգալ։ 8էա մերժելոլն Վա– 
րազգատալ ի ձեոն \1*անուելի, Պարսից թ ադա լորն աո. որ դիմած 
եին Հալը թագաւորեցուց գերկուս որդիս Պապալ գԱրշակ ^ ^Վք|/՜ 
ղարշակ, 1Ղ^ԼՈէ1 ^ոցա և. մօր նոցա քԼարմանգխտոլ, ինչպես նաև 
սպարապետին Ա*անուելի, 1ՈԸՈ1 ձեոն եղած եք* ալն մերձաւորու– 
թիւն* թագաւորական պատմու՛ճան և զարդ* զսր Ոուզանգ կը նկա– 
րադրե ալս պես* «Եւ ետ թադաւորն Պարսից տանել թագ և պատ¬ 
մուճան և զվաո թադաւորացն տիկնոջն քԼաբմանգխտոլ, և թագս 
մանկանցն երկոցունց Արշակալ և Վ^աղարշակալ։ Եւ սպարապետին 
Մանուելի նոլնպես ետ տանել գթա գա լոր ական պատմուճանն, սա– 
մոլր մի և ՂԳ11սո1 պատիւ գարդմանակ ոսկի արծաթ, և ի վերալ 
դագա թանն ի թիկանց արծուոլն հանգոլց թագի* և լանջաց պա– 
աիւ ապիզակ, որպես օրենը են ունել թագաւորաց, և շիկակա րմիր 
խորան, և ի վերալ խորանին արծուի նշան, և սրահակս մեծամեծս, 
և կապուտակ երկնագոլն հովանոցս, և ոսկի սպաս տաճարին (սե– 
գանոլ) աոաըեր սպարա պետին \^անուելթ (Ոուզ* Ե* ԼԸ*)* Սա– 
մոլր, ինչպես նաև կարմիր կօշիկ զգենուլ թագաւորաց* լալտնի ե 
նաև ալլուստէ Երբ *Ներսես մտալ աո. Արշակ միքնորգել Ղնելոլ հա¬ 
մար* թագաւորը ծածկեց գլուխը սամուրիւն, ասե Ոուղանգ, որպես 
զի չլսեը ներսիսի բարեխօսութիւնը* թադաւորն իբրև տեսա- 
ներ զմեծ ըահանալապետն, գիտացեալ զբարեխօսութիւն համոզե¬ 
լուն վասն առնն մահուանն զի մի մեռցի* ղֆ*֊ր սամոլրսն զգլխովՀ* 
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աՆեալ, զֆւբ գէմս երեսացն ՆաՆկէր, ընոլ պատ՛ճառ. եղեալ, ղի զնո– 
րա բանսն մէ լուփցէ» (ք՝ույլ* 1՝. ^Ե*)ւ Ծամոլր կը թուփ թէ էր 
լալնժամ մեՆագին զարդ* զգենուլ զալն չէր սակալն թագաւորաց 
միալն լատուկ« Վասակալ փաուաւոր ղարգարանաց հետ կը լէշուէ 
նաև. սամոլը (Եղէշ* էջ 241) ։ Ւ ուզանդ ղՏԼալէնալ ումեմնէ անար¬ 
ժան 1ւ պճնասէր եպիսկոպոս է Մանազքլերտոլ կը պատմէք թէ աաթէ– 
նեալս և զա ապակե ալս ք զժապաւէնեալս նարօտօը ագանէր, զսա- 
մ ուրենէս և. զկնգմենէս և. զգալ լեն էս ագանէր , և աղո լեսեն էս գանձ– 
մտմր արկեալ անխտիր է բեմ ելեալ նստէր» (խուզ* (՝»)* \նչ– 
պէս կարմէր կօշիկ՝ նոլնպէս ոսկէ սպաս լատուկ էր թագաւորաց* 
ալլը չունէէն էշխանութէւն վարել ալնպէսեօը, ըալց եթէ աո ան– 
ձինն հրամանաւ թագաւորէն էրրՏւ նշան մեն՜ պատուոլ և. աւագու– 
թեան։ \)>լսպէսք րսա ^որենացւոլնք ՍԼրգամալ նահապետէն Մուրա– 
ւլանաց տրուեցաւ էշխանութէւն» էբրև երկրորդ թագաւորէն՝ ագտ¬ 
նել կոշիկ կամէր մէոլ ոտին, և. ըմպել ոսկէ բաժակէ* *Տալ (\Լրաա– 
շէս) և. առնն ըաջէ և պատուականէ Ար գամ ալ զգահն երկրորդա¬ 
կան ք և. պսակ լակն թակ ապ 1ւ գինդ լերկոսէն ականթն, 1ւ կարմէր 
զգեստ մէոլ ոտէննք տարգալ ունել ոսկէ և. պատառաբաղ, |ւ ոս կե– 
ղինփր ըմպել նուագօր» (խոր* ք՝* Պապ ունէր ոսկէ բաժակ 
է ճեռին, երբ հարեն զնա է բազմականին* «Եւ մինչդեռ. Պապ ունէր 
զուրախութեան գինին է մատունս էւր և. նալէր ընդ պէսպէս ամ¬ 
բոխ գուսանացն ք ահեակ ձեռամբն լարմուկն լոր լեցեալ բազմեալ 
էր՝ ունէր տաշտ ոսկէ է մատունս էւր՝ հրաման լփնէր հարկանևլ 
զնա1 Ե* Լք*#)« ընդհատ շքեղ էին հանդերձը և. զարդը 
պաշտօնէէց և. սպասաւորաց, մանաւանգ մինչ էին առ թագաւորէն։ 
Մլսպէս հ*որենացէն ասէ զթագագիր աս պետ էն, թէ ունէր էշխա– 
նութէւն €առանց ոսկւոլ և. ականց զկրտսեր մարգարիտն երեըտա- 
կէն վարսակալ աՆել լորժամ լարըունէս է տան թագաւորէն շրջէ– 
ւյէա (խոր* (՝♦ է*)> նկարագիր մութ* թերևս կամի ասեի թէ թա¬ 
գադիր ասպետն ունէր էշխանութէւն աՆել է գլուխ էւր ապարօշ 
երեը կարգ մարգարտէ։ Մարգարիտն ալնպէս առատ էր՝ մինչև է 
հարսանիս թագաւորաց սփռել մարգարիտ է տան հարսին, էնչպէս 
ոսկէ դահեկան՝ է տան թագաւորէն։ Նորենացէն է վկալութէւն ալս 
սովորութեան կը բերէ Հալոց վիպասանաց սա գեղեցիկ երգն զհար– 
սանեաց Ար տաշի սի* «Տեղ ոսկէ տեղալր է փեսալութեանն էԼրտաշէ– 
սի, տեղալր մարգարիտ է հարսնութեան 0 ա թին կան** «ըանզէ սո¬ 
վոր ութի ւն իսկ էր, կը լաւելու 1°որենացին, թագաւորացն մերոց 
փեսալութեամբ է գուռն տաճարին հասանել դահեկանս ճապաղել 
էբրև զհէւպատեանն Հռոմալեցւոց* սապէս և թագուհեացն լառա– 
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գասաէն՝ մարգարիտ» (Ւ*որ, (՝. Չքներսիսէ մենէ, մինչդեռ, սե– 
ն եկա պետ էր նա Արշակալ լառաջ քան զկաթողիկոսութիւնն՝ աս է 
ֆ ուզանդ, թէ *կալր ի սպասու թ՜ագալսրին ի սնարս նորա, զար– 
քուն ական սուսերն , զպողովատիկն զոսկեպատեանն հանդերձ ակա¬ 
նակապ մարգարտազարդ կամարաւն ի սպասու նորա բարձեալ ու- 
նէր» (ֆուզ* 1** Պատշա՜ճ հանդեր ձիւ և. զար դու երթալ ի խըն– 
ջոլս կամ ի հարսանիս ալնպէս սովորական էր, ինչպէս զարդիս, 
նոլնպէս ի հնումն, մինչև. Տէրն մեր կը լան գի մ անէ զալն որ առանց 
հանդերձի հարսանեաց եկաՆ էր ի հարսանիս♦ ձէէնկեր, զիարդ մ տեր 
ալսր, զի ոչ ունէիր հանդերձ հարսանեաց» և. նա, ասէ, պապան ձե– 
ցաւ»։ Արդարև արդար լանդիմանութիւն, բտլց պատուհասն չեղաւ 
րստ ոդւոլ Աւետարանին, քանզի կը լաւելու ավետարանիչն, «8ալն– 
ժամ ասէ թագա լորն ցսպասաւորսն, կապեցէք զդորա զոտս և ղձեռս, 
1ւ հան էք զգա ի խաւարն արտաքին • անդ եղիցի լալ և. կրճել ատա¬ 
ման ցն (Մատթ* Ւք՝. 12, 13)* 

Արտաքին հանդերձք ժամանակին, մանաւանդ մ եՆամեՆաց, 
էին դրաա, ալսինքն պարեդօտ կարճ, լորոլ վերալ կու դալին վար¬ 
տիքն, և. դօտի զմիջով, զորմէ կախէր նրանն, որ կը թուի /ինիլ սու¬ 
սեր կարճ, և. մոլկ լոտս։ Ալսպէս կը նկարադրէ ք՝ուզանդ զՆղակ 
մարդպետ• «Ե ժամ ընթրեացն հրաման ետ արքալն Պապ տանել 
պատմուճպն ադուցանել մարդպետին *Նզակալ, և ադուցին նմա 
գրատս և վարտիս և. մոլկս։ Եւ էաՆ զդօտին ընդ մէջ իւր զորմէ 
թուրն կախէր, և. սուսեր ընդ մէջ աՆեալ, և. խորշ ի դօտւոլ 
գբաաիցն իջեալ զթուրն և զսուսերն եաեկէր» (ֆուզ* Ե, Նա(ւ 
անտէրնչութեան ժամանակ, ալն է զկնի բարձման թադաւորու– 
թեան, նախարարը ունէին իրենց պատուոլն իսկական և. վալելուչ 
1ե֊ը։ Նդիշէ Վ^ասակալ զարդը կը նկարադրէ ալսպէս« «Ըսա օրինացն 
արքունի արկանէր զպատուական հանդերձն զոր ունէր ի թադաւո- 
րէնփ կապէր 1ւ ղպատիւ վարսին, և. զխոլրն ոսկեղէն դնէր ի վերալ, 
և֊ զկո անակուո. ձոլլ ոսկի կամարն ընդելուզեալ մարդարտով և. ակամբք 
պատուականօք ընդ մէջ իւր աՆէր, Լւ զդինդսն լականջմն, և. զդու– 
մտրտակն ի պարանոցին, զսամոլրսն զթիկամբն, և. զամենալն օրէնս 
պատուոլն զանձամբ արկեալ երթալր լարքունիս» (Ե* էջ 241)* 

Նաև երիվար ք կդերևի թէ էին վառեալ զարդու, որոլ վասն 
ունի հալերէնն պարսկահալ բառն Հասպազէն»։ ֆուգանդ գեղեցիկ 
կը նկարադրէ զՄանուէլ վառեալ գինու հանդերձ երիվարաւն» «Ւք– 
րև զաչս ի վեր ամբառնա լր արքալն Վ^արազդատ, և տեսանէր զս պա¬ 
րապետն Ա*անուէլ, ի մ եՆ ութ են էն հասակին և ի շքեղութենէ ան– 
ձինն, և լամրակուռ լերկաթապատ լոտիցն մինչև ցդլոլխն առհա– 
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սարակ լան վթ՜ար ղին էն, է հաստամեստ լ անձն էն և ի հաստատուն 
ևրիվարէն 1ւ լասպազէն վառելսլն լան շարժ սպառնագին էն* համարե– 
ւյալ կշռեաց ի միտս իւր իբրև, զլևարւն մի բարձր զանմատոլց* 

Ե. Լէ.)։ 
0, Տֆբ գրեթէ ամենևին լիշատակութիւն կառաց, ք|ք|ւս վա¬ 

րել արդարև դժուարին էր լանպիսում անհարթ եբկրի, լի խորա- 
ձորովբ, լերամրբ և լեռնակօբ, անթիւ գետերով և գետակներով։ 
Ա«ւ ֆուզանդալ կը լէշոլէ մի ալն ժանու կամ ժանաւար, իբրև ազգ 
ինչ դեսպակի, որ հաւանականապէս կը տարուէր ձիովբ կամ ջոր– 
ւովբ, գլխաւորապէս կանանց համար։ Ալսպէս զՓառանձեմալ ասէ 
ֆուգանդ, թէ եկաՆ էր ի բանակն ժանուաւ ընդ առն ի լրում Պ՝նե– 
լտլ, զոր Արշակ բերել տուաւ դալով• «Եւ մինչդեռ գողր նա (Ղ՝նէլ) 
ընդ րանակամէֆն, և էր հեՆեալ լերիվարին իւրում*«• և կին նորա 
որ եկեալ էր ընդ նմա ժանուաւ* ի նմին վաշտ ու էր ընդ առն իւ~ 
րումո (ֆուզ* 1*. Եւ զՄուշեղէ ասէ նոլն ֆուգանդ, թէ զկա֊ 
նալս Նապհոլ զորս բռնաե էր գերի* արձակեց ժանաւարաւ* &ֆալց 
զկանալս Հձապհոլ թագաւոբին Պարսից, Լև գտիկնաց տիկինն զորս ըմ֊ 
բռնեալ էր) ոչ ումեբ ինչ թոԱ տալը Մուշեղ գօրավարն Հալոց 
անարգել ինչ, ալլ ժանաւարս տալր նոցա կազմել ամենեցուն, և 
հանեալ արձակէր պամենեսեան զհետ առն նոցա ՀՀապհոլ ար բալի» 
; ֆոլզ* Ե* (՝♦)։ 

10. Վ^արչութեան բան ուրիշ մասերն աւելի կանոնաւոր էր 
զինուորականն։ Ոչ միալն Արշակունիբ, ալն է տիրող ցեղն ունէր 
զիւ֊ր առանձին զօրն, որ կը կոչուէր «արբունի զօրբ», ալլ և իւրա– 
բանչիւր նախարար ունէր կի*֊ր գունդ։ Ալսպէս մարթ է ասել, թէ 
բոլոր երկիրն էր մեե իմն ղինուորական սատրապութիւն, մանր 
մանր ցեղապետութեանց բաժն ուտն՜, որոց իւրաբանչիւրն թէպէտ 
ունէր զիւր առանձին գունդ գլխաւոր զօրութիւնն սակալն էր ալ»- 
բուն ական բանակին, զոր կու գալին զօբացունել ի հարկին նախա– 
րարակոլտ զօր՚բն, ալսինբն ալլև ալլ նախարարբ իրենց գունդերով, 
որոց ամենուն ամրոդիււթիւնը կը կոչէ ֆուգանդ «9* ումարտ ակ՝», որ 
կը լանձնուէր ընդհանրապէս սպարապետին։ *Հ*էթ ալսպէս կըննա– 
լեցունէ ֆուգանդ։ <ՐԼստահ էր, ասէ, (նոսրով) ի Ներունին Վ^աչէ, 
հ բուն սպարապետն, ի գօրավարն Հալոց մեն՜աց, և ի բաֆն Վա– 
հան Ամա տուն ի։ Ղ*ումարէր զզօրսն ամենալն աանցն աւագանւոլն 
ընդ ղօրսն արբունի, և տալր զգումարտակն ամենալն ի ձեռս նոցա* 
(ֆուզ. I1* Ը.)է Եւ ալլուր (1*. —«Ապա ժողովէր սպարապետն, 
գօրավարն Հալոց մեեաց Վ^աչէ զազատախումր բանակն նախարարա֊ 
կոլտ զօրօբն, և ելանէր տալր բնդ ղօրսն Պարսից պատերազմ 
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%արձեալ Ւ1*)-«Ւ ժամանակին լալնմիկ ալնպէս դիպեցաւ, զի 
զօրավարքն չէին անդ., ալլ սարտուցեալ էին, և ալլ մեեամեէ ք 
նախարարազն և աւագ տանուտեարք ազատանին, սոլնպէս և. զօրքն 
արքունի լիւրաքանչիլր տունս, լիւրա քան չի ւր կալեանս, լիւրաքան– 
չիւր գագարս գագար էրա լ էին» է է՝ ուզանդ ալլ ուրեք կը կոչէ բոլոր 
Հալոց զօրքն օԱրարատեան գունդ»* (ք՝ուզ* Ւ.), ինչպէս թագս»- 
ւորութիւնը կը կոչէ <էԱրարաաեան տէրութիւն» (<է*. <։*♦)• (ւՎարէր, 
զին էր, ժամակալ լին էր 1Լասակ, \Լլրարատեան զնգալն ելանէր ան¬ 
կան էր ի վեր ալ բանակին (Ցունացթ։ 

Ջենք գտներ սակալն արգի ո՛ճով որոշ բաժանումներ ի զօրուն։ 
%ունգ ստէպ կը գորեաեուի նշանակութեամբ բանակի կամ զօրաց 
իբրև, ալս ինչ ազգի։ ԷԼլսպէս լաճախ* «Նբրև մերձեցան գունգքն 

. երկոքեան, Ցունացն և Պարսիցն»։ <ւՀալաստան գնդին լին էր լաղ~ 
թութ՜իւնն»։ *\Լպա լաուաք գալր և. խնգրէր պարգև. է\ւռնալր ի Նապ– 
հոլ արքալէն Պարսից Լւ ասէր, թէ Կաւ/ լիզի բև՚զ, արանց քաջ, 
զի ինձ հրաման աացես, զի Հալոց գնգին Պա սլալ արքալին ևս ին– 
ձէն ելից իմով զնգալս նահատակ, զի \Լրեաց գնգին պատեհ է դի¬ 
պան ելանել զօրացն Ցունաց♦ իսկ ես իմով գնգաւս Հալոց էշխ ա– 
նացն ելից»։ <էՄ ուշեղ սպաս արարեալ գիպէր գնգին \Նլուանից»։ 
Գունդ կը կոչուի նաև. մասնաւոր ցեղի կամ զօր ավարի զ°րբ* «Թո– 
ղոլր (ՀՄեհրուժան^ դրան ակն Պարսից, Լւ ինքն զիւ~ր գունգն առեալ 
գալր հասան էր ի ^\ոգ գաւաո»։ «Մինչդեռ նա (ներսէս^ զաղօիՒսն 
մատուցանէր% խաղալր ճակատեալ իբրև, զհուր ամենս»լն զօրքն Հալ¬ 
ոց ընդգէմ զօրացն Պարսից » իսկ գունգն Մուշեզեան լաո ա^եալ 
քան զալն գունգսն% լառ աֆամուխ տագնապեալ երթ ալին» (Ւուզ* 
Ե. 0%)« Վաշա, որ գոլն ուրեք կը գորեաեուի՝ կը նշանակէր փոքր 
դունգ։ Մլսպէս ք* ուզանդ խոսելով զբազմութենէ զօրուն Մազքթաց* 
վաշտ կը գնէ զկնի բառին գանգ իբրև փոքր քան զալն• «Լինէր 
հանգէս ի նշանաւոր տեղիս, գնդի գնդի, վաշտուց վաշտուց» | ք%ուզ* 
Ե» Ե#)« նոլնպէս է առ Խորենացւոլն իբրև, խումբ« ձՇուրջ զգահոլ– 
իւքն (գիական Արտաշիսի) նախ (երթալին՝) որգիքն և բազմութիւն 
ազգականացն, և առ ալսոքիւք պաշտօնէիցն ղինուորութիւնք (զի– 
ն ոլոր ական պաշտօնեալքթ նահապետքն և. նախարարութեանց գունգք 
(բազմութիւն նախարարաց), և միանգամ ալն զօրականացն վաշտք» 
(խումբք զօրաց) (է®որ* Ւալց վաշտ կը նշանակէ նաև. որև. 
իցէ փոքր խումբ կամ բազմութիւն։ Մլսպէս զբազմ ութի ւնն Գնելալ, 
որ գալով հրաւիրուելով լԱրշակալ եկաւ ի բանակն իբրև, լալցելու» 
թիւն 1ւ ոչ իբրև, ի պատերազմ։ Ւ ուզանդ կը կոչէ վաշտ« «Նբրև. 
առաւօտն Նագեաց։ հասանէր վաշտն Գնելոլ ի բանակն արքունի»։ 
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€^ին նորա որ եկեալ էր ընգ նմա ժանուաւ ի նմին վաշտու էր 
ընդ առն իւրում> (ք^ուզ* 0** յ*Ե*)ւ Աււ է*որենացւոչն ունինք աչս 
բառին նավաղականը, ւվաշտկան*, իբր փոըր վաշտ* «0մբատայ գի¬ 
շերս չն զհետ Նրուանգաչ եկեալ սակաւ. վաշտ կանալ զգուռն քաղա¬ 
քին պահէր* (Ւււյւ* ք՝* 1Ս&«)տ ք*տչց աչս ամեն աչն անուանք, ի՚^չ– 
պէս արգէն ասացաւ չեն ցուցներ, ըստ արդի գին ասորական գրու– 
թեան, աստի՜ճանավոր բաժանումներ իլրաքանչիլր որոշ թուով, աչլ 
կը ցուցնեն միաչն մեե կամ փոքր բազմութիւն զօրաց։ 

Հաչոց զորքն էր ընգհանրապէս աչրուձի* հետևակ ղուն ուրեք 
կը չիշուի* և զաչս կը պահանջէբ արդարև երկրին երեսը, լեռն աչին 
և անհարթ, գժուարին հետևակ զօրաց շարժման* միով բանիւ բա¬ 
նակին բոլոր զօրութիւնն էր հեեելազ օրն։ Ւ ուզանդ չետ պատմե¬ 
լս չ, թէ Մերուժան խորհեցաւ առնուլ Vանուէլի բանակին ձիանը, 
և աչն ու ի բուռն արկանել զՄանուէլ հանդերձ իւրովքն՝ կը չալե¬ 
լու, թէ բարեբախտութեամբ Մանուէլեանը որ անդէտ էին գալին՝ 
չորս ելաՆ էին զաչն օր* «Եւ դաչին հասանէին լրտեսքն (Մերու– 
ժանաչ), դիտեցին զերամակ ձիոց բանակին (թէ) չորում վաչրի կաչ– 
ին, և չսգան տարան դրոչցւ Եւ խորհեցաւ նա առնուլ զերամակ 
բանակին* աչն մ ուշ առնէր, և խնդալից եզեալ աս էր պարեելով 
աո աջի իւրոց զօրացն, թէ վաղիլ չաչս ժամ իմ կալեալ կապեալ 
իցէ զՄանուէլն։** \Լպա սրտմտութեամբ մեեաւ զիւ֊ր դէտսն առաջի 
արկեալ չերամակակաչն արշաւէր, զի հնար էիցի նմա նախ զաչն 
ըմբռնել։ Եք. հասեալ ի տեղին՝ զերամակ ձիոցն ոչ գտան էր, վասն 
զի չ\Լստուեոչ աչնպէս իմն եղև իրաւուն ը պատ բաստ ութեան Հաչոց 
գնդին, զի սպարապետին \1*անուէլի ամենաչն Հաչոց գնդին տուեալ 
էր ժամ չորս երթալոչ* վասն աչսորիկ գիպեցաւ, զի զամենաչն երա¬ 
մակն ի շէն էր աՆեալ, և նոքա դեռ որսոչ պատրաստեալ էին ի 
հեծան ել* թուզ* Ե« Գալով կազմ ութեան և ս պա ռազին ու– 
թեան զօրուն% պատերազմող զորքը հաՍ սինլքոր մաս 
մի) կը բաժնուէր երկու, նիզակաւոր՝ որ մեծագոչն մասը կը կա– 
ցուցանէր զօրուն, և սպարակիր։ \)%չսպէս –ունինք առ Ւուզանդաչ* 
ա.Մուշեղ սպարապետն դումարեաց ի մի վաչր զզօրսն ամենաչն Հաչոց, 
և էին կուռ վառեալք իննսուն հազարք ընտիրք նիզակ ի ձեռն, թող 
զսսլարակիրս* ^ուք* Ե« է.)ւ 9պաբակիրք, որ և վահանաւորք, կը 
կոչուէին աչսպէս, վասն զի ասպար էին դլխաւոր զէնք նոցա* իսկ 
նիղակաւորք, որ էին բուն կռուող մասն զօրուն% կը կրէին աչս 
անունը, վասն զի մեծ մասին սոցա զէնքն էր նիզակ* կաչին նաև 
որ կը կրէին սուին, սուսեր, վաղր, սակր և աղեղն* իսկ զարդը 
ամենեցուն էին զրահ և սաղաւարտ, որոց միովն կը պաշտպանուէր 
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մարմինն, և միւսովն՝ գլուխն։ Ալս նկարագիրն ունինը լաճ ախ ի քՆււ– 
զանգալ* աԱպա հրաման տալր թագա լորն Արշակ Վնասակար է լրում 
սպարապետին, գունդ դում արել, զորս պատրաստել« և նա վաղվա¬ 
ղակի կատարեր զհր ամանս թագաւորին * քառասուն հազար կուռ, 
վառեալը, որ ընտիրըն 1ւ պատերազմողը եին, լի արութեամբ 
արուեստի նահատակութեանն, նիգակաւորը, սուսերաւորը, աղեղ֊ 
նաւորը անվրեպը կսրսվիը։ վաղրաւորըէ սակրաւորը, որը ոչ գի¬ 
տեին ղերկիւղ զանգիտելոլ լարան ց ախոլենից, համակ հեՆելազօրը, 
ղր ահա լոր պատ են աղեն, սաղաւարտաւորը* (ք^ուզ* 1՝. Ւ#)« և ալ- 
լուր ի պատմութեան Գնելալ (1*. աՆբրև մերձ եղև (Գնէյ) ի 
հրապարակն արըունի՝ անդեն լարըունուստ Սասանեին բազում սպա- 
սալորը վառեալը* սուսերաւորը, նի զա կա լորը, վաղրաւորը, սակրա- 
ւորը, սունաւորը 1ւ սպարակիրը հետևակը*։ ք*տլց ուներ բանակն 
նաև ոչ սակաւ թարմատար զօրը, գորՆով կամ պաշտօնիւ տարբեր 
մարտիկ կամ ճակատամ ուղ մ ասեն, ինչպես կը էիշե ու֊րեը է* ուզանդ• 
<0չ ոը եբ* ասեք մնացեալ առ թագաւորին, ոչ գունդ և ոչ ալրու- 
ձի, ալլ (ինըն եք) միալն սակաւ սպասաւորօը հանդերձ, և ռահ¬ 
վիրա լ մարգկաւն, և խառնաղանջ խորանապահ զօրուն և ռա միկ. 
սպաս ղօրօըն* (Ւուզ* Ւփ 

՛Ծասնաւոր բանակատեղի, մանաւանգ արըունի զօրուն* եր ^ա" 
հապիվան, իբրև սովորական զօրանոց* «Եւ եբ բանակ թագաւորին 
ի Հյահապիվանի, ի բուն բանակի տեղսն Հերշակունեացն* 
«1»Ե*)է Հյահապիվան կը թուի լեալ ըաղաը զօրանիստ հանդերձ մօ– 
տակալ երկրաւն, ընդ իշխանութեամբ կամ վերակացութեամբ առան¬ 
ձին իշխանի, որ կը կոչուէր շահապ Հյահապիվանի (Ագաթ. ՃԻՋ.)ւ 

Արդի գրութևամբ զին ո լոր ական աստիճանը, ինչպես հազարա¬ 
պետի, հարիւրապետի, լիսնապետի, տասնապետի՝ չկան երբեը լի՜ 
շուաե առ մեզ։ Պ՝ալով սպարապետութեան, թեպետ միում ումեը 
միալն լանձն եր ա/Ս պաշտօն՝ կալին սակալն զօրապետը կամ պետը 
զօրաց Ը^Ղ՛ ձեռամբ սպարապետին, և ամենուն վրալ առաջին և 
գլխաւոր հրամանատար և իշխան եբ թագաւորն, իբրև տեր ե՚րկ– 
րին բովանդակ զինուորական ղօրութեան, և որ կարող եք աա/ կամ 
բառնալ առնուլ որևիցե զինուորական պաշտօն։ Ալս պես կը պատ մ է 
ուզանդ զԱրշակալ թե զԱամիկոնեանս, գալեակս իւր, որ առ ^արբ 

նորա Տիրանալ ա.պառ տկտեալը և ըակտեալը եթ* լընտանութենեն 
և լամենալն գորեոց Լալոց»։ հաստատեց լիւրեանց նախնի պաշտա- 
ման զինուորութեան* աՅալնմ մ ամանակի ի խնդիր ելաներ ար– 
ըալն Արշակ տոհմին զօրավարաց ազդին ըաջացն II*ա միկոնենից :••• 
Ապա երթեալ դտաներ զնոսա լամուրս աշխարհին Տալոց լիւրեանց 
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ա շՒ արհին, և գար ձ ուզան էր գնոսա լընաանութիւնն, գի պառակ֊ 
տեալբ և բակտեալբ էին լրնտանութենէն և կամենալն գորՆոց Հալ¬ 
ոց ի ժամանակւ« խօլութեանն նիրանար Եք. կացոլց արխաչն զՎ^ար– 
դան զերէց եղբալրն ի նահապետութեան ազգին իւրեանց, 1ւ |Վա* 
սակ զմիջէն եղբայրն ք|րւք> դալեակն ի սպարապետութիւն գօրտվա– 
րութեան, սոլնպէս և. գկրտսերն ի պետս զօրացն կացուցանէր» 
(IՒուզ* 1՝. (՝.)* ԱլսպԷս սպարապետդ ունէին մի կամ աւյելի օդնա- 
կաններ մշտնջենավոր կամ առժամ անակեալ, զորս կու տար թագա¬ 
վորն կամ ինբեանբ կ՝ընտրէին սպարապետին« Ըա1Տ որպէս սպա¬ 
րապետ բն՝ նոլնպէս օգնականի նոցա պարտ էին լինել երևելի իշ¬ 
խանի կամ սեպուհի նախարարական տոհմերէ։ Ալսպէս ք՝*ովզանգ 
ասէ զՎ^ահանալ \Լմատունվոլ, թէ էր միշտ օգնական Վ^աչէի սպա¬ 
րապետին, գի ի նոսա լերկոսին էր մանավանգ վստահ թագավորն• 
«քայւյ վստահ լինէր (խոսրովէ) ի Ներունին Վ^աչէ, ի բովն սպարա¬ 
պետն ի զորավարն Հա լոզ մեՆաց, և ի բաքն Վշահան \Լմատունի։ 
%ովմարէր զզօրսն ամենալն տանցն աւագանվոլն ընդ գօրսն ար բու¬ 
նի , և տալր զգում արտ ակն ամենալն ի ձեուս նոցա, և հանապազ 
կալին ի բաջութեան ի մարտ պատերազմի ի սահմանս Պարսից, և 
ոչ տալին անխտիր արշավել աւերել զերկիրն Հալոց» (քՆ#ւ.^ք. I1# Ը#)ր 
Ալսպէս նաև ի պատերազմին Մազբթաց «նիզակակից» էին Վ^աչէի 
սպարապետին օւՒագարատ քՒագրատունի, Մեհընդակ և Գարեգին 
(հշտունիբ, Վյսհան նա հա պետն \Լմատունեաց տոհմին և Վ^արազ 
համինական, որ հասանէին հար կան էին սատակէին զզօրսն \էլանացն 
և Մազբթանցն և Հոնացն» (Ւուզ• է»)ւ ՀԼՒաբկանէ ումեմնէ 
Ս|րվնւոլ ասէ Ւուգանգ, թէ *էր նիզակակից Մանուէլի սպարապետին 
զամենալն ավուրս կենաց նորա» ք ք՝ուզ* Ե# և Փարպեցին (ՀԵ*)֊ 
զերկուց եզբարց ^ամսարականաց, զՆերսեհէ և զՀրահատալ ասէ, 
թէ «ընգ նմա (ընգ Վշահան ալ) էին միշտ, և անբակ ի նմանէ և 
մի աբանն ։ է^ալց որպէս արգէն ասա ցավ ունէր իշխանութիւն թա¬ 
գավորն ալլոց լանձնել մասն մի ի զօրաց և ղրկել ուրոլն ի պատե¬ 
րազմ առանց սպարապետինէ \ԼլսպԷս նոսրով իշխանազ ոմանց լանձ– 
նեց նուա՚ճել զապստամբութիւն բգեշխին Ատլձնեաց* հձէպա առաիէր 
թագաւորն Հալոց (Իոսրով) գբարեկիր գՆաոալս իլր, զիշխանն Կոր– 
գուաց զֆոնն, և զիշխանն \1*եեի ՝Ծոփաց զ\1*ար, և զիշխանն ՝Ծոփաց 
Նա^էի *Ներսեհ, և զիշխանն Սիւնեաց գՎ^աղինակ, և զիշխանն Հաշ– 
տենից զհատ, և զիշխանն ք^ասենոլ գՄանակ, հանգելւձ բազում զօ– 
րօբ, որ չոգան լաղթեցին գօրացն Պարսից (որ օգնական էին բգեշ– 
խին), և սպանին զբգեաշխն՝» (ք^ււլ.^# 1** Նոլն նոսրով գՂ*ա– 
տաբէ ոմն իշխան Ւգնունեաց ղրկեց մեն՝ բազմոլթեամբ, իբր բա– 
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ռասուն հազարաւ ընդդեմ Պարսից» *Եւ մինչդեռ, նա (1°ոսրով|) լալնմ 
գորՆ զմալրեօքն տնկելովդ էր՝ լանկարՆակի գուշակ հասանէր աո 
Իոսրով ի ^Հէր և ի ՀԼարաւյոնդ գաւաոՎէ), թէ պատրաստեալ են 
զօրքն Պարսից գալ հասանել ի գորՆ պատերազմի ի վեր ալ քո։ Ապա 
■հրաման ետ արքալ նոսրով *հատաբալ նավապետի Հ^զնունեաց գու¬ 
գազ հանել լաշխարհէ աւելի քան զչափն և ղհամար զօրսն մատե– 
նիկ գնգաւն ընգ առաջ նոցտ խաղալ հասանել ի գիմի հարկանել, 
արգելսւլ զթշնամիսն» (Ւուզ» Գ– Ը–)* Աո֊ Վարդանամբք Աէւանձար 
ոմն սեպուհ Ամատունի ղրկուեցաւ զօր արաժնիւ երթալ լրտեսել 
Պարսից բանակը ի Հեր և ի ՏԼարաւանգ գաւսւռ, ուր և տրուեցաւ 
փոքր ճակատամարտ ընգ վերջապահ գնդին Պարսից» «ԱռաքԷր երա¬ 
՛նելի սպարապետն Հալոց Վարգան, միաբանութեամբ աւագանւոլն 
որ ընգ նմալն էին1 սեպուհ մի լազգէն Ամատունեաց, որում անուն 
էր Առանձար, իբրև երեք հարէւր հեեելով, երթալ լրտեսել զրազ– 
մութիւն զօրացն Պարսից»»» և երթեալ Առան ձար և գունդն որ ընգ 
նմա»»» և զհզօր վերջապահ թևով միով անկեալ զբաղումս հա– 
նէին րնգ սուր և ինքեանք դառնալին ո/լջանգամք՝» (Փարպ» Լէփ 
Երբեմն ևս, երբ ալլևալլ թշնամի գունգերու հետ էր պատերազմը 
հեռաւոր տեղեր1 զօր քը մաս մաս կը լանձնուէր ալլևալլ զօր ավար¬ 
ներ ու։ Ալսպէս անգամ մի Արշակ, ըստ է՝ ուզան գալ Հզիւր զօրսն 
բաժանեաց ընգ երիս, և տալը ղմի գունդն Վասակալ սպարապե¬ 
տին 9 և զերկրորգ գունդն ի ձեռն հագոսի եղբօր նորին ք որ ի գորՆ՝ 
արութեան քաք էր անհնարին, բ***լց ի գորՆ իմաստութեանն բա– 
խաՆ էր, և զմիւս գոնդն իսկ թագաւորն Արշակ առնոլր» (Ւուզ» 
Դ. ԻՐ–)* 

11, Պատերազմունք, ինչպէս զարդիս, նոլնպէս ի հնումն, 
թէպէտ տարբերք բազում մասամբ* չէին մղուեր խառնիխուռն, 
առանց իրիք արուեստգիտութեան։ Ալնպէս երևելի զորավարներ էին 
Աղէքսանգր, ^եսար՝ ինչպէս *նաբոլէոն և ուրիշ արդի զօր ավար¬ 
ներ էն շատ ք։ Հալք ևս ունէին իրենց պատերազմական արուեստն 
ըստ հանդամանաց ժամանակին* Պատմութիւնը կ՝ընՆալեցունէ մեզ 
շար իմն զօրավարաց, մանաւանգ Ւագրատունի և Մամիկոնեան ցե– 
ղէն, որ երբեմն կը գորՆէին գրեթէ սքանչելիս։ Ջէր գոլզն ոք զօ– 
րավար Վահան, որ, եթէ չէ պատմութիւն Փարպեցւոլն բոլորո վին 
աւելաբանութիւն՝ սա կալա ձեռն դնգալ իբր երեք տարի զգէմ կա¬ 
լալ քան զիւրն տասնապատիկ աւելի մեՆ զօր ութ հանց։ Գլխալոր 
քաջութի ւնն էր սպարապետին կամ զօր ավարին, որ կը հրամալէր 
բանակին՝ մանաւանգ ի լարգարել և ի կազմել ճակատ, և ալս կազ– 
մութենէ կախեալ էր լաճախ լա ղթ ութ ի ւնն ։ Իորենացին կը պատմէ 
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թէ ի պատերազմի ուրեմն Ս*րտաշիսի ընդդէմ Հո֊ոմալեցւոց, մինչ 
որդիքն արբալի աո. խակութեան մերձ է՛ին ի վտանդիլ Սմբատ սպա¬ 
րապետ հասնելով ալնպէս իմն լարդարեց և մղեց ՛ճակատը, որ լաղ– 
թութիւնը գարձաւ Հալոց, 1ւ Հո.ո մալեցիվանեցան մինչև ^եսա– 
րեալ սահմաններն։ էԱղմոլկ շփոթ՜ից իմն լեալ լարևմուտս* ընդ որ 
վստահացեալ Սարտազէս՝ նշկահեալ ընդդիմանալ Հռոմալեցւոցն, ոչ 
տալով հարկս։ Նսկ 1*ոմետիանոսի կա լսեր ցասուցեալ, զօրս ի վերալ 
Ար տա չի սի աո֊աբէ, որոց հասեալ ի կողմանս հեսարու՝ զՏիրան և 
զզօրսն արևմտեան աո.աջի եդեալ աՆին տադնապաւ մինչև 
ընդարձակ հովիտն Սասենոլ• լորում ընդդեմ դիպեալ Արտաւազդ 
արևելեալ և հիւսիսալին զօրօբն, հանդերձ ամենալն որդւովքն ար¬ 
ևալի, և պատերազմեալ սաստկապես վտանդին։ Ցորոլ ի վերջո պա¬ 
տերազմին հասեալ Սմբատ հարաւալին գօրօբն, ընդ մէջ անց եալ 
ապրեցուցանէ զորդիսն արբալի, լազթութիւն և զբաւ պատերազ¬ 
մին արարեալ։ Չփ քթէպէտև Նևրադոլն էր՝ երիտասարդապէս լար- 
դարեաց և մ դետը զճ ակատն, և հետամուտ եղեալ հալաՆեաց զզօրսն 
Հո.ոմալեցւոց մինչև ի սահմանս Կեսարու» (Խոր* ք՝. եակատ 
լարդարել էր՝ կարդալ իմն և արուեստիւ շարել զզօրն ի դիպան 
վալրի ըստ դրի$ և զօրութեան իժշնամւոլն, և ալնպէս մղել լա֊ 
ռյսջ։ Ընդհանրապէս կը բաղկանար ճակատն երեր մ ասեր է որ կը 
կոչուէին կամ ա+աաՀյ ալն է լաջմէն, լահեկէն և ի միջոցէն* 
երբեմն նաև չորրորդ մասէք որ էր իբրև նեցուկ կամ թիկունք օդ¬ 
նա կան ութ եան ալն երեր բաժիններ էն միում կամ միւսումն, մա– 
նաւանդ տկարագունին, և կամ ալնմ, որոլ ախոլեանբ թշնամւոլն 
կողման էին հզօրադոլն կամ վարժ։ Գրեթէ լամենալն պա տեր աղ֊ 
մունս Վարդանալ և Վահան ալ Փարպեցին կը լիշէ ալս կարդը։ «Եւ 
հասեալբ ի ժամ մարտին՝ հալեցեալ տեսանէին րոտ օրինի կարդ֊ 
ման զդունդսն Պարսից։ ^Հարդէր և զիւր դունդն երանելի զօրավարն 
Հալոց Վարդան ըստ բաւականի ալրուձիոլն իւրոլ ընդդէմ նոցա։ 
Սերիս աո֊աջս բաժանեալ տալր ի ձեռ.ս իւրաբանչիւր ղօրադլխի։ 
Աջ*լ կողմանն կացույցանէր զօրադլուխ զիշիւանն ՍԼրշարունեաց ք|)«ր– 
շաւիր ^ամսարականն*** և նիզակակից տալր նմա զՄուշ զաւադ 
սեպուհ լազդէն Գիմաբսենից♦ և զահեակ կողմն տալր ի ձեոն Խո– 
րենալ Խոբխոաււնւոլ, և զօրավիդն ընդ նմա կացուցանէր զՀմալեակ 
Գիմաբսեանն, և ինբն սուրբ զօրավարն Հալոց Վարդան պաարաս- 
տէր զիներն միջոլ տեղւոլն լարձակման։ Եւ ալսպէս լօրինեալ զճա֊ 
կատն լարձակեցան ի վերալ թշնամեացն»։ հոլն լօրինոսաՆը կը 
տեսնենբ մեն պատերազմին մէջ ուր նահատակեցաւ Վարդան և 
ալլբն։ <*Սուրբն Վարդան բաժանեալ զիւր դունդն լերիս լ աո. աջս, 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



31 

միջոցի գնդին կարդէր դլխաւոր զտէրն Արերունեաց և զմարդպետն 
Ծիհրշապուհ՝ հանդերձ իշխանաւն Արշարունեաց Արշաւրաւ և էրա– ։ 
նևլի արամբն Արտակաւ իշխանաւն Ս՝ոկաց և այլ աւադ նախարա- 
բօրն* և կողմանն աջոյ կարդէր աւադ ղեր աներ լին Մաղխազ Խոր էն՝ 
հանդերձ երանելեաւն մաթլաս տերամբ Վանանդայ և սուրբ արամբն 
Ղւերսեհիւ ՝$աջբերսւնւով և այլ աւադ նախարարօրն* և րնդ ահե– 
կէն կողմ անէ պատրաստ էր զինրն իւրով դնդովն և իշխանաւն 11/ւ֊ա– 
ւեզենից Փափադաւ, և այլ իշխան նախարարօրն Հայոց♦ բան ղի 
յայնմ կողմ անէ աէւաւելապէս երևէր ղակիջ գնդին սիւնի զօրուն 1ւ 
այլ զօրաւոր ար անց նշանր դրօշիցն* (Փարպ ♦ ԼԹ*)ւ օՎուեալ թէ 
առ վաղիւն գունդն Պարսից դայ ի վերայ նոցա ի պատերազմ 9 • 
կազմէին 1ւ նորա ընդդէմ նոցա ի պատերազմ9 բաժ անհալ գչորեր– 
հարիլրսն ի չորս առ ահս* միջին վայրին կարդէին զօր ադլուխս ի 
ժամուն ղիշխանն Սիւնեաց զՒաբդէն և զրաֆ սեպու հն Մամիկո– 
նէհ Վ ասակ9 և ահեակ կողմանն զ%արֆոյլն Մաղխազ9 1ւ կոզմանն 
աջոյ զհնունիսն երկոսին9 ղիշխանն *հնունեաց Ատոմ և ցնորուն 
զեղբայրն զԱււաստոմ9 և ընդ մէջ երկոցսւնց մասանցն գրաֆն և 
զրնտիրն ղիշխանն Նիրակայ զներսեհն ^եսմսարական և զնորուն եղ¬ 
բայրն պատրաստական յօրինէին, ղի որ կողմն տկարասցի 9 ասեն9 
նոցա հասեալ փութով զօրացուցեալ օդնեսցեն և յամենայն կողմանց 
ոյժ ւինիցին» (Փարպ* «0կսանէր այնուհետև, զօրավարն Հայ¬ 
ոց Վահան Մ ամիկոնեան յօրինել ըստ պատշա՛ճի զիւրարանչիւր 
կողմն ճակատուն։ ՏԼմիֆոց կողմն բաղում այրուձիովն տայր ի ձեոն 
լալի առն Սահակայ մարզպանին ասպետի« և ի կողման աֆոյ թևին 
կարդէր զՒաշզ Վահևունի և զք^աբդէնն Սիւնի և զԱտոմն Գնունի 
և դՓապակն Պալունիք իւրարանչիւր այրուձիով և այլ ևս յաւե– 
լուաեովք և յա հևկէ կողմ ա նէ տ անդերձ ուխտ աս էր Կտմ սար ական օրն 
ներսեհիւ և Հրահատաւ9 և իւր սիրելի եղբարբն Վասակաւ, և ընդ 
աջ մէ իւրարանչիւր այրուձիով դնգացն կազմ էր զինրն» (Փարպ« ՀՍ.*)է 
անդունդն զօրացն կազմէր Մամիկոնեանն Վահան ըստ օրինի ճա– 
կատուն պաարասաոլթեանք և տուեալ զկողմն աջոյ ի ձեռս քՒարշչի 
Վահևունւոյ և Սատոնի Գաբեղքւնի9 և զկողմն ահեակ տայր Վախ– 
տանդայ արքային Վրաց9 և ի միքոյ կողմանն կազմէր զինրն երկո¬ 
րում բբ արամբրն որդւովր երանելւոյ Արշաւրայ և երանելեաւ տ ե՛¬ 
րամ բն %նունեացք և զերանելին ասպետն Սահակ և զՍիւնին (՝ար– 
գէն րնդ մ էջ իւր և ք^արշլի կա ցո լցան էրա (Փարպ* ճակատ 
յարդարել կար յառաջադոյն իսկ րան ղՎարդանեանս և զՎահա– 
նեանսէ Խորենացին կը յիշէ եերունւոյն Սմբատայ սպարապետին Ա^ւ– 
տաշիսի ճակատ յարդարելն երիտասարդապէս* «Ւ վերջս պատերազ– 
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ժին (Արտաւազդալ ընդ Լռոմալեցիս) հա սև ալ Օւքբատ հարաւալին 
զօրօքնք ընդ մէջ անցեալ ապրեցուցանէ զորդիսն արքայի, 1աՂ՜ 
թոլթիւն և֊ զրաւ պատերազմին արարեար զի քմէպէտև Ներադոլև 
էր՝ ևրիտասարգապէս լարգարեաց և. մղեաց զճակատնք 1ւ հետա¬ 
մուտ եղեալ հալաՆեաց զզօրսն Հռոմալեցւոց մինչև, ի սահմանս 
Կես արու* (Ւոյւ. քՆ ՆոյնպԷս բաժանումն ճակատուն լաջ և 
լահեակ կը գտնենք վաքԼ ԷսՀ աո– Մրտաշիսիւ ըստ ^որենացւոլն» 
&Նբրև հանդէպ ճակատուն Նրուանգայ ելին նշանք \Լրտաշիսի՝ Այւ– 
գամալ առեալ զբազմութիւն հետևակածն ի կողմ ելանէր* և Սմբատ 
հրամալէր զփողսն պղնձիս հնչեց ուսաներ և. լառաջեալ զ՛ճակատն 
իւլ»։ իբրև, զարեուի լերամս կաքաւուց ■ խոլանալը։ Նսկ նախարար քն 
Հալոց, որ քաջ և լահեակ թևսն եին՝ ի նա խառնեալ միանային* 
(Ւ«ր. ք՝. Կալ նաև լիշուաՆ «.լառաջապահ* և «վերջապահ*։ 
\ԼլսպԷս9 Ըստ մուզան դալ, լա ու առնում կռուին Պապալ որում օգնա¬ 
կան էին Յոլնք՝ լա ռաջա պահ եք գունդն Հալոց» *\Լպա զօրավարն 
Հալոց Մուշեղ գունդ կազմևաց և լաոաեաց հանդերձ Հալոց դրն¬ 
գալն ք առաջապահ անցան Էր առաջի թագա լորին Պապալ և զօրացն 
Յունաց» (քՒուզ* Ե. Ա*|, և Վ^արդան, ըստ Փարպեցւոլն, թողուց 
զիւր եղբայրն զՀամազասպեան վերջապահ« «Եւ– զՀամազասպեան 
զիւր եզբալրն թողոլր վերջապահդ և պատուիրեր նմա մք1 զոք բռնա- 
դատեր ալլ լորգորել միայն բանիւք* (Փարպ* ԼԹփ 

ճակատ լօրինելու այս կերպը կը թ՜ուի լեալ սովորական։ (ևւ 
Ւուզանդալ ունինք սակայն ալլ իմն ազդ ՜ճակատ լարդարելոլ օրի* 
նակ , որ ուներ հռոմեական լեդէոնաց կամ մակեդոնական փաղան¬ 
գին նմանութիւնը, և զոր թերևս ուսան Հալը ի Հռոմալեցւոց։ 
Մլս ճա կատուն մ Էջ սպարակիրք կը շարուէին կարդալ ամրակուռ 
ահանօք ի թիկանց նիզակաւորաց, այսինքն բուն պատերազմոզաց, 
և ի վտանդիլ նոցա և լընկրկել՝ բանալով զվահանս իւբեանց կ՝ըն¬ 
դունեին զնոսա ի ներքս իբրև, լամուր պարիսպ։ ՄլսպԷս սպարտ- 
կիրք էԷնեին ապաւէն պատերազմող մասին, և այսպես կը նկա– 
րադրե զնոսա ք՝ուզանդ ի պատմութեան մենի կռուին, որ եզաւ ի– 
սկզբան թադաւորութեանն Պապալ ի Գիրաւ ըստ Նորենացւոլե։ «Լէ– 
գէսն զօրուն բագմութիւննք ասէ ^ուզանդ, այսինքն Յունաց զօ¬ 
րացն սպարակիրն, սոլնպէս և Հալոց սպարակիրն9 զթիկունս ուներ 
զօրացնք վահանօք փակելովք զինքեամբք, իբրև զամուր քաղաք 
ինչ ի թիկանց։ Յորժամ տարանանէին ինչ զօրքն Պարսից զզօրսն 
՜Յունաց և կամ զդունդ նիգակաւորացն Հալոց՝ (Յոլնք) ի լեգեոն 
վահանաւորացն Յունաց, և (Հալք) ի սպարակիրն Հալոց իբրև, ի 
բերդ մտեալ հանգչեին։ \*սկ լորժամ ոգի առեալ սակաւիկ մի և 
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անդուստ ելեալ լաըձակէին, ** * և. լագթահարէփն ինչ գհոսա գօրրն 
Պարսից՝ նորս» իբրև, ի բերդ ամուր դի մ էին ի լեդէոնն (Գոլնա ց) և. 
կամ ի զօրսն վահանաւորս (Հալոցի ե. նոցա բացեալ զվահգ/եսն* 
կնոսա ի մ էջ աո.եալ փակէին» (ֆսւգ* Ե* Ե.)է ֆուգանդ կու տայ 
նոլն իսկ Շապհոլ պատմել գալս աւագանլոլն իւրում գարմանօր*– 
«Շապուհ թագաւորն լորժամ լաշխարհ իշխանութեանն իւրոլ հա- 
աանէր՝ զարմագեալ ընդ րաջութիւն գնդին կուուոլնք որ դիպեցալ 
նմա՝ աս էր* քՀարմացեալ եմ ես զոր ինչ տեսի9 գի իմ ի մանկս» 
թեն է իմմէ համակ ի ետ կատու 1ւ ի կո֊իւ մտեալ եմ 9 1ւ բազում 
ամր են գի հասի ի թադաւորութիւն 9 1ւ աո.անց կո֊ուոլ ամ չեմ 
թալ* բալդ իմ ջերմ կո֊ի*~ քայօ է տեսեար որ ալս անդամս դիպե* 
գալ ինձ։ քԼի լորժամ Հալոց նիզակաւորրն աո.աջի կարդէին՝ ալն* 
ւգէս լարձակէինք որպէս գլեաոն մի բարձր 1ւ կամ որպէս աշտարակ 
մի հաստաբեստ9 հգօր 1ւ անշարժ• և. լորժամ մեր գնոսա սակաւ մի 
շարժէար՝ նորս» (ի վահանաւորսն) ապաոտան քֆնէին* և. նոցա գվա* 
հանափակսն բացեալ զնոսա իբրև, ի րոալարորմ պարսպաւոր ամ– 
րացեալ ընդունէին։ Եւ֊ անտի սակաւիկ մի ոգի աււեալ դարձեալ 
ելեալր մ արտն չէին, մինչև֊ անմի գգօրսն Մրեաց տոն էին» (Գուզ* 
աՖգ*^։ Վ^ահանաւորաց դորնն էր նա1ւ նշանաւոր գոր թշնամի »իի– 
րաւորեալ փակել վահանօր, որպէս գի չսպանուէր9 երբ ալնպէս կը 
հրամալուէր նոցա։ Մլսպէս ի պատերազմին Մանուէլի ընդ Վա– 
րագդատալ՝ ալս վերջնոլն կուսակիցներէն էլԳտրեդին 1Նշտոլնիք որ 
անկետլ էր վիրաւոր՝ սպարակիրր ՄանուԷլեան դնդին կը պահէին 
վահանս ր հրամանաւ աներգլ նորա Համ աղաս պենոլ II ա միկոնենիէ 
Մլս *հալւեդին9 նահապետ (հշտունեաց9 աո֊աՆ էր գՀամագասպու^իք 
րոլր Լա մ աղաս պենոլ \ք ա միկոնենի» և. ի լարձակել գօր»ոց Շապհոլ 
ի Հալս լետ ըմբոն ման \Լր շակալ՝ Գարեգին թո/Ա"վ քի^Ը կինն փա* 
խաւ9 1ւ Համագասպուհի անկաենելով ի ձեո֊ս Պարսից կախուեցաւ 
Վ^անալ բերդին աշտարակէն։ Գետ դալստեան Պապալ ի Հալս9 երբ 
Պարսիկր վանեցան Հա լաս տան է՝ արեգին դարձա»ւ ի Հալս։ հ պա¬ 
տերազմին Մանուէլի ընդ Վ^արագդատալ՝ էր նա Վ^արագդատալ կող– 
մէնք |լ վիրաւորեալ անկաւ ի Հակա տուն։ Մինչ Մանուէլեանր որ 
եղան լա»լթող9 կը հալաեէին գֆԼարտգդատեանս՝ Համազաոպեան 
հանդիպելով Պ՝արեդնի% գթաց ի նա 1ւ հրամալեց սպարակիրներուն 
ե տճկել գնա վահանօր9 որպէս գի չսպանուէր• բալց երբ սպարակրաց 
գնդապետն անցնելով ընդ ալն իմացաւ9 թէ արեգին (հշտրւնի էր» 
զոր կը պահէին վահանաւորր հրամանաւ Համազասպենոլ հեգնե¬ 
լով գՀամ ա գաս պետն՝ գարկաւ սպաննեց ղհարեգին տ Ի ուզանդ կը 
պատմէ զալս իւր փափուկ ընտանի լեգուաւ9 որ արժանի է ընթերց* 
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ման։ «Մինչդեռ, գունդն Ս%անոսէլեան էին զկնի փախստէիցն՝ գայբ 
հասանէր Համ ազասպեան ք սեպոսհ մ՝ի Մամ իկոն եան տոհմէնյ ան~ 
ցանէր առ. անկելովբ գիակամբբն և առ. խոզ փիր ա սորօբն պատե¬ 
րազմին* 1ւ ընդ նոսին ընկեցեալ էր և զԳարեգինք տէր դա սառին 
(հշտոսնեաց 9 Ըա1Տ ոքք կա1Ը։ ^արեգին փեսայ էեաէ էթ /առաջ 
նորին Համազասպէիք ք^ոյյւ նորին Համազասպոսհի անուն ունէր 
կին։ Ել իըրև եկն թագա սորն Նապոսհ լերկիրն Հայոց՝ սա եթող 
զկինն իսր և. փախեաս։ 1ևլա տարան զՀամազասպոսհի յերկիրն 
Տոսպայք ի Հազարն ի Վանք 1ւ հանեալ կախեցին քնա Պարսիկբն 
զբարձր աշտարակէն, որ կայր ի վեր այ Հարան ձա սին ք ի կախաղանի 
ոպանին գնա։ յայնմ ասոսր իբրև, անկետլ կայր այն Գարեգին 
ի մէջ անկելոցն՝ եկն Համագասպեան աներ նորոսն անցանել առ 
նռՀՕՀ* ազազակեաց Գարերգինն 1ս ասէ* Տէր Համազասպեանք 1ս 
զիս տես* հրաման տոսր նժոյգ մատոսցաներ թող հեՆայց։ Եւ. ասէ 
ցնա Համագասպեան* Մվ ես գոս։ Եւ ասէ* Ես եմ Գարեգին Մըշ– 
տասնի։ Եւ. եա հրաման Համ ագասպեան վահանասորացն որ ընդ 
նմա էին՝ ասէ* 1*ջէՀ և գիր զվահանսգ ի վերայ նորաք և֊ պա– 
հեց Էհ։ Ել. ինրն էանց։ Ապա իիին վահանասորՀե գնել զվա~ 
հանսն ի վերայ7 1ս կային պահէին ըստ հրամանին տոսելոյ։ Ապա 
յետ այսորիկ գ այր Գանոսն ոմն գա մա պետ սպարակրաց գնդին Ս՝ա~ 
նոսէլեան ղօրացն* ետես զի իջեալ էին վահանասորՀ ի վերայ> և 
զԳարեգինն պահէին* եհարց ցնոսաք թէ Մվ է այգք և գոսՀ հիմ 
իջեալ կայր յայդմ աեղսոջ։ \Նւեն նոՀաք թէ Սա Գարեգին ք^շտոս֊ 
նեաց տէր է, 1ւ մեզ հրաման ետ Համ ագասպեան իջանել պահել 
զաա։ Եւ. մեեաս ցասմամբ զայրանալով՝ ի րարկոսթիսն մեն բորբո֊ 
ֆէր Գանոսնն 1ս աս էր* Մրգ ոսրեմն վերստին կամի Համ ագասպեան 
զաա իսր փեսայ առնեէ և Համազասպոսհի %բոյր իլթ տա1 սէ^ա 
կնոսթեան* վասն այսորիկ անխայեաց ի դա 1ս պահել հրամայէր։ 
Եւ. անդէն ոտն ահ՜եալ էջ ի ձիոյն> եհան զթոսրնք մատոսցեալ ի 
նա՝ պատառ պատառ կոտորեար անգէն ցրեալ սատակեաց գնա*• 
(ք՝ոսզ* Ե* Լէ»)։ 

12, Փող հարկանել սովորոսթիսն էր ի ճակատոսնք ւէանա֊ 
սանդ իբրև նշան յարձակման։ Տձ)մբատայ ասէ Ւ1որենացինք թէ ի 
ձայն փոզոյ յառաջ մղեց զճակատն ընդդէմ զօրոսն Նրոսանգայ* «Եւ֊ 
Ոմբ ատ հրամայէր զփոզսն պղնձիս հնչեցոսցանեէք և յառաթրալ զճա~ 
կատն իսր իբրև զարեոսի լերամս կա Հասոսց խոյանալ բո (Խոր* I՝» 
►*&♦)* Կոսպանդ ի բանակին Մրշակայ ի մ էջ վառելոց ազգի ազգի 

ոս և զարգոս՝ կը յիշէ փողարներ* Քառասուն հազար, ասէ, կոսռ 
վառեալՀ, նի զա կա սոր հ , սոսսերասորՀ, աղեղնասորՀ, անվրէպ կորո– 
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բազմաձայն փողարօքն՝» (ք՝ուղ* 1*. ^*)։ Փողերու ձալնն կու֊ 
՜ տար արդարև, ահաւորութիւն։ \նլսպէս Փարպեցին լետ պատմելոլ, 
թէ Վշահան ի գալն առ. *Նիխոր պատգամավոր Վ^աղարշու, օւմեր– 
ձեալ ի գիլզն ուր էր *Նիխոր, հրամալէր զօրուն որ րնգ նմա էին՝ 
փսռել ըստ օրինի պատ րաստութեան պատերազմի»% ասէ♦ «Եւ տալր 
հրաման Հա հան) հնչեց ուցանել զփոզսն պատերազմականս, և ի 
սաստկութենէ փողոցն ձալնից հնչեալ երկիրն թնգէր* (Փարպ* 
Փող հնչեցունել ի բանակին ալնպէս մեե էր առ Պարսիկս, որ սպա֊ 
րապետն միալն ունէր իշխանութիւն տալ հարկանել փող երբ կը 
մտնէր ի բանակն« ուստի *Նիխոլ1, ըստ Փարպեցւոլն, մեղադրեց 
քՎ ահանք որ ալնպէս փողով 11 տալ ի բանակն \Լրեաց*– «Ոչ ըստ կար¬ 
գի \Լրեաց առնես գոլ զալդ, ասէ• քանզի ի չուի փողով լ\Լրեաց 
բանակ սպարապետն միալն \Լրեաց իշխէ մ տանել, և այլ ոք Ղտ1Գ 

համարձակութիւն ի Պարսիկս ոչ իշքոէ տոներ (0»Նք.)է 
13. *նաև մին ի կարևոր կարդաց պատերազմի, ինչպէս առ 

ալլ ազգս, նոլնպէս առ Լալս1 էր իւրաքանչիւր գնդի ունել առան¬ 
ձին գրօշ, որով մարթ էր ՛ճանաչել գունդերն, ուստի և շատ ան¬ 
գամ կը կոչուի նշան։ (Ւուղանգ զօրաց ալլևալլ աղդ սպառաղինաց 
հետ կը լիշէ գրօշաւորներ« Հ Համակ հեեելաղօրք (էին զորք Արշա– 
կալ), ղրահաւորք, պատենաղէնք, սազաւարտաւորք, գրօշաւորք, կազմ 
նշանաւորք» (քւււյ* I1* *ներ սի սի հետ կը նստէր Պապ 
*Նպտտալերան գլուխը, գիտել Հալոց առաջին կռիւն ընդ Պարսից* 
սկսաւ կասկաՆել ղՄուշեզէ, թէ Պարսից կողմն անցաւ, երբ նշանք 
Մ ուշեղի սկսան չ9երևեր– «Մինչդեռ նա (^Ներսէս՝) զաղօթսն մատու֊ 
ցանէր առ ԱէքաքԱ.ած~* խազացեալ^ ճակատեալ իբրև զհուր ամեն ալն 
ղօրքն Հալոց ընգգէմ ղօրացն Պարսից « իսկ գունդն ուշեպեան լա֊ 
ռաքեալ քան զո*Ա գունգսն* լա ռաջա մուխ տագնապեալ եր թալին* 
մինչ ղի նալէր թագա լորն և տեսանէր, ղի ըստ ակն տնկանէին, 
մինչ ղի ոչ երևէին թագաւորին նշանքն Ս՝ ուշեղի։ Նսկ իբրև չերե֊ 
ւել սկսան նշանքն՝ աղաղակել սկսաւ թագաւորն Պապ առ *Ներսէս 
և ասէ• խլեցեր ալրեցեր ղիս* ղի ասացի ես, բամ, ք| ի1 լզեր 
ղալրն ի գորՆ պատերա զմիս. ահա ի ղօրսն Պարսից անկաւ, և արդ 
մեեամեե վնասս գորեեսցէն (Ւուղ* Ե. 1*.)» կը թուի թէ 
կ*երթար լառաջոլ գնդին« ուստի \^անուէլեան գնդին համար ասէ 
նոլն ուզանդ, թէ գրօշիւք ելան դուրս ա լան էն ընգգէմ գնդին 
Ծերուժանալ*—«Եւ ինքեանք վառեալք, կարգեալք, կաղմեալք ի պա¬ 
տերազմն, ի մի վալր գումարեալք, նշանս արձակեալք գրօշս փող֊ 
փոզեալս% ըստ Ղ՞եւղն ալան ի դուրս ելանէին)) (ք՝ուզ* Ե. Վա^»– 
գան գրօշներէն Նանեալ Պարսից զօրաց մէջ \)իւնեաց գունդը♦— 
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ահեկէն կողմանէ պատրաստէր գինբն իւրով դնդովն և իշխանազն 
\Նւաւեգենից Փա փա գալ. և այլ նախարարօբն Հայոց, գի լայն կոզ– 
մանէ աոաւելապէս երևէին**. սիւնի զօրուն և այլ զօրաւոր արորեց 
նշանբ դր&շիցն» (Փարպ* ԼԹ.)։ հերևի թէ ոչ միայն իւրաբանչիւր 
գունդ, "՚յլև երևելի անձինք, մանավանդ սպարապետն՝ ունէին 
նշան ինչ իրենց սաղավարտին վրայ, որով կը Ն անոթանա լին։ Մա– 
շեզ, ըստ Ւուզանգալ, իպւ նշանը բերաւ նևրսիսի օրհնել•—«Մուշեղ 
գիւր նշանն և զզէնն մատուցանէր աո *էքերսէս գի օրհնեսցէ» ^օւ|» 
Ե. 1*.)» Մերուժաէւ, ըստ պատմելս լ նորին իսկ Ւուգանդայ՝ իպւ 
նշանին նման նշաններ տուաՆ էր շատերուն, չյայտնուելու համար 
՜ճակատուն մէջ* - «Մերուժան գիւ֊ր զզէնն և զարգ և զնշան սագա- 
լալէտին րազմաց եգեալ էր գնոյե օրինակ, և զբաղումս յի ւր կեր պա– 
րանևալ էր ի մէջ իպ*ոյ գնդին, և ինքն գիւ֊ր նշան ոչ ունէր։ 11ա– 
կայն Մանուէլ իբրև տեսանէր զնորա գունդն՝ հանդերձ իւրով դրն¬ 
գալն աոիւեաբալ» վարազօրէն յարձակեալ ի նորա գունդն խաոնե– 
ցաւ♦ ուշ եգեալ այնոցիկ որ գՄերուժանայ նշանսն ունէին* համա- 
րէր եթէ գՄերուժանն սպանանիցէ, և զբաղում ախոյենից հատա– 
նէին գգլուխս, որբ զնոյն գնորին Մերուժանայ ունէին գնշանս, և 
տեսանէին գի չէր նա» (է^ուզ* Ե# 

14. Շնգհանր ապէս գունդք թ՜շնամեաց ի ճակատուն կը կե¬ 
նային դէմ յանդիման բացադոյն ի միմեանց• բաք$ կը ՜ պատահէր 
շատ անդամ խաոնել ընդ միմեանս, և զայո կը նշանակէ բաոն 
«Խառնուրդ» ։ «Նսկ թ՜ագա լորն Պապ կարի ստիպէր գեպիսկոպոսա– 
պետն Ներս էս ասել, թէ \1տէպ կաց յաղօթս և ազաչեա զՏէր մինչ¬ 
դեռ. խաոնուրդքս են» (Ւուզ* Ե* *Նսկ թագա լորն Պարսից Նա– 
պուհ գայր հասանէր ամենայն զօրօքն իւրովք ի տեգի պատերազ¬ 
մին, և գտան էր զգօրսն Տունացն և զգ ունդն Հայոց, գի կազմեալ 
պատրաստեալ էին ի դորե պատերազմին։ Եւ. լին էին խաոնուրդք 
՜ճակատուն* ի պտրտութիւն մ ատն եզան զօրքն Պարսից» (ք՝ուզ* Ե* է.)։ 

գտնենք նաև ոչ սակաւ անդամ մենամարտել երկու զօրավարաց 
երկուստեք, և շատ անդամ քելից մենամարտութեանն կախեալ էր 
յագթութիւն կամ պտրտութիւն բովանդակ զօրուն։ \Լյսպիսի մենա– 
մարտութիւն ի ճակատու երկիցս կը յիշէ ք՝ ուզանդ* մի՝ \ք*անոլէլի 
րնդ Վ^արազգատայ*— <Լ&՝ադաւոլ։ն Վ^արազդատ և սպարապետն Ս՝ա– 
նուէլ գնիզակս սսւեալ, միմեանց յարձակեալ ախոյեանք ելանէինւ 
Նբրև զաչս ի վեր ամբառնայր ար բայն Վ^արագդատ և նայէր ընդ 
գալն իւր և տեսանէր զսպարապետն Մանուէլ ի մեեութենէն հա¬ 
սակին և ի շբեզութենէ անձինն և յամրակուո. յերկաթապատ յո– 
տիզն մինչև ցդլուխն առհասարակ յանվթար գին էն, ի հաստամեստ 
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յանձնէն և. ի հաստատուն երիվարէն և յասպազէն վառելոյն յան- 
շարժ սպա ռազին էն համ արեց ալ. կշռեաց գնա ի միտս իւր իբրև, 
զլեառն մի բարձր զանմատո յց։ 0ակայն աՆեալ զմահ ընդ միտս՝ 
յարձակեցաւք ղի այնուհետև, չուն էր ակն անձինն ապրելսյ ։ Սակայն 
դի մանուկ մարգ էր ար բայն Վ^արազգատ 9 իբրև, ետես ղնա այն- 
պէս9 ղի չէր ինչ կռուոյ տեղեակ* էաՆ զմտալ թէ ի զրահսն ոչինչ 
կարիցէ նիզակ գորՆել9 առ. ձեռաց կորովութիւնն ղնիզակն ընդ բե¬ 
րան արկանէր զօր ավարին Ս՝ անուէլի։ Նսկ Ս՝ անուէլ բուռն հարկա– 
նէր զնիզակէն• հանեալ ի նմանէ զնիզակաաէգն՝ րնգ իւր իՒուրՆն 
հանէրյ և բազում ղիւր թափ էր զատամունսնք ղնիզակն յինբն հա– 
նէր յարբայէն։ Եւ. արբայն Վյարազգատ ի փախուստ դաոնայր յե– 
րեսաց զորավարին Մանուէլիք և. անգէն Ծանուէլ զտէգ նիզակին 
ի ձեռինն կալեալ9 և նիզակաւն ի կառափն մատուցեալ ՆեՆէր զար– 
բայն Վյարազգատ * այնպէս տանէր իբրև, ասպարէզս չորսն (Ե* Լէ*)* 

ւս մենամարտութիւնն ալելի սաստիկ ք Ս՝անուէլի ընդ Ս՝երու– 
ժանայ.— «Ապա զոյգ միտ եգեալ երկս ցունցն՝ տեսին զՄերուժանն ղի 
յայլակերպս լեալ էր* ապա ձայն տուեալ յառաջ կոչեաց ղՄերու– 
ժանն Ս՝անուէլ և. ասէ ցնա* Ա՜/ կախարդ9 9&րբ խաբես ըզ– 
մեզ9 և վասն բո և Ղտ1Լս ^–Ս տաս ջարդել« այլ մեբ Նանեաբ 
զբեզ ղի ալադիկ կաս9 և. ապրել բեզ չիբ հնար այսօր ի ձեռաց 
մերոց* ղի այսօր էաՆ կատարեաց զչարիս բո տէր ԱստուաՆ ի գլուխ 
բո9 և մատնեաց զբեզ ի ձեռս մեր։ Նսկ յորժամ զայն լոէր Մե– 
րուժանն* անգէն վաղվաղակի նիզակ առեալ9 յառաջ խաղացեալ, 
ախոյեան ելանէր \է անուէլի։ Սակայն յորժամ հարկանէին նիզա¬ 
կս բնք բանդի երկոբեան արբն յաղթբ էին% երկոբեան ի ձիոյն յեր- 
հհ անկանէին։ եւ անգէն նիզակակիցն Vանուէլի ք՝աբիկ9 տէր գա– 
լառին Սիւնեաց հասանէր9 նիզակաւ ի վերուստ ի վտյր ի կո ղին 
կար էր ԼզՄեր ուժանի ընդ գետինն 9 և ոչ կարէր յառնել։ Նսկ զս պա¬ 
րտ պետն Աանուէլ իւր վարաւանգասպասբն յերիվարն հանէին 9 և 
զՄերուժանայ զգլուխն ի բաց հա տան էին * և ամենայն զօրացն լի– 
նէր փախուստ 9 իբրև, տեսին թէ Ս% երուժանն մ եռալ)։ (ք*ուզ* Ե# 

1Տ, ևակատբ9 մանաւանգ մեՆամեՆբ9 հազարալար զօրաց սու¬ 
րերով սուիններու և այլ սպիտակ զինուց— մինչդեռ չգոյին հրա– 
զէնբ—պղնձապատ զրահներու 1ւ վահաններու9 ոսկեզէն և արՆա– 
թեղէն նշանաց և. սաղալարտից փայլմանէն% մանաւանգ երբ կը 
պատահէին հանգէպ արեգական։ կ*ընՆայէին ապաբէն շբեզ իմն և 
ահեղ տեսիլ։ Նորենացին կը նկարագրէ Սիրալի ՛ճակատուն շբեղու– 
թիւնը9 միանգամայն ահաւորութիւնն իւր հակիրճ և փայլուն ոճով« 
թէպէ» ոչ առանց հռետորական զարգու և պաճուճանաց 9 այսպէս» 
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«ՀԼօրքն &ունաց վառեալ էին ի զէնս ոսկւոլ և արՆաթոլ9 և երի¬ 
վար ք նոցա նոքնպէս զար դու։ Ե#. էր տես անել իբրև զպարէսպ ինչ9 
քորոց 1ոլովՀ ի ի կաշեսղ պահպանակաց զգեսաուն զկար– 
Նրութեան վիմաց բեր էին երևոքթս* և ի վեր աք նոցա անիա ալամ 
գէսվէ նշանք արձակեալք իբր զսազարթ ինչ հովանա լոր Նառոց։ 
Փաքց զվիշապացն մանուաՆս ահագին բերանաբացութեամբ ուռու– 
ցեալ ի փչման է օգոլն% ոչինչ ուրեք կարեմ նմանեցուցանելք աքլ 
միտքն իբրև զչեառն ինչ ադա մ անգետք խոնարհել ի Նովք զրո վան¬ 
դակ ճակատն Ցունաց ի պարսկական զօրսն։ Փան զի և զնոսա էր 
տեսանել իբրև զհզօր ինչ գետ առ. ի կողմն ի լաքն Նաւալեալք ար¬ 
դարև պջրոք գոքն զրահազգեստացն բերէր տեսութիւն։.♦ ♦ Նսկ ի Նա¬ 
զել արեգականն ընգգէմ մերոց զօրացնյ ի պղնձապատ վահանացն 
նշոքէք զլերամբքն փաքլատակէին իբրև քամ պո ք մեՆէք և ի նոցանէ 
ի գուրս ոստ չէին ի մերոց նախարարազն քաջ զրահաւոր ք, որպէս 
փաք լա տականց ճառադալթք♦ քորոց միաքն ի տես ութ են էն զանգի֊ 
տեալ պարսկական գունդն9 սակաւ ինչ և մերն9 վասն ոչ կտրել հա֊ 
քել ընգգէմ արեգականն Նագման» (Նոր* 1** Լէ»)ւ Նոլնչափ սեթե– 
ւեթեսալ, բ աքց գեղեցիկ է Վարդանանց ճակատուն երկալն և ազ¬ 
դու նկարագիրն աո Եղիշէի♦ <ւՆբրև ալսպէս պատրաստեցան* երկո– 
քեան կողմանքն լի սրտմտութեամբ և մեՆաւ բարկութեամբ զալ֊ 
րանաքինք և գազանացեալ զօրութեամբ քիրեարս քարձակէին երկո֊ 
քեան* և ամբոխ աղաղակին երկոցունց կոզմանց իբրև ի մէջ ամ֊ 
պոց շփոթելոց ճալթմունո դորՆէր9 և հնչումն ձաքնից զք ար անձ ալս 
լերանցն շարժ էր։ Ւ բազմութենէ սաղաւարտիցն և ի փաք լիլն պա֊ 
տենազէն վառևլոցն՝ իբրև նշոքլք ճառադա քթ՛ից արեգական հա տա֊ 
նէին։ Նաև ի բազում սուսերացն շողալ, և ի ճօճել բազմախուռն 
նիզակացն* իբրև քերկնուստ ահագին հրաձգութիւնք եռա լին։ Փան զի 
ով իսկ է բաւական ասել զմեՆամեՆ տագնապ ահա լոր ձալնիցն9 
որպէս կոփիւնք վահանալորացն և ճալթմունք լարից աղե զանցն 
զլսելիս ամենեցուն առհասարակ խլացոլցանէին։ էր տեսանել 
շտապ մեՆի տագնապին և զաղէտս տմբալ տարակուսանացն երկո• 
ցունց կողմանցն 9 առ ի քանգուգն ք արձակ մտնէն զմիմեանս բախե¬ 
լով* քանզի թանձրամիտքն քիմարէին և վատասիրտքն լքանէին9 
քաջքն խիզախէին և նահատակքն դո չէին։ Եւ խումբ արաբեալ ա֊ 
մ են ալն բազմութեանն1 զդևտն ի մէջ փակէին9 և զան գի տեալ 
գունդն Պարսից ի գժուարութենէ դետոքն* զտեղեալն զեռալ սկսան։ 
Նսկ գունդն Հալոց հասեալ անցանէին9 ձի ի վեր ալ - առեալ քարձա¬ 
կէին մեՆաւ զօրութեամբ։ Սաստկապէս բախեալք ընդ միմեանս՝ 
լ երկո ցունց կողմ անց բազում վիրաւորք ք երկիր անկեալ դիաթաւալ 
խազալին։ 
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Օալնմ մեՆ տագնապի ի վեր հալեցաւ քաֆն Վարգան, և տե– 
սանէր ղրնտիր-րնտիր քաջ նահատակաց Պարսից զօրունք գի զձախէա¬ 
կս ղմն շարժեցին զՀալոց գնդին« մեՆաւ ուժով չարձակեր ի տեղին$ 
և գաջ թևն Պարսից գնդին բեկեալ արկաներ զգա զան օրն, և շըր– 
ջան աոեալ կոտորեր մինչև ի նոլն տեղի։ Եւ ալնպէս շտապ տագ¬ 
նապի ի վերա է հասուցանէ՚ր՝ մինչև գունդն Ս՝ ատեան քակեալ բա֊ 
ժանեցան ի մեՆամուր պատրաստութենէնք դեռ. ևս քաջ քաջ ի փա¬ 
խուստ գաոնալին։ էհ պա գէտ ակն ի վեր համբաոնալր V ուշկան *եի– 
սալաւուրտնք քակեալ գոմանս տեոանկր ի գնգէն Լալոց և զկնի 
մնացեալ ի հովիտս լերանցն* Վաօն որոլ զազաղակ բարձեալ քաջա¬ 
լերեր շուրջ զիւրեաւ զզօրս Արեաց, որք զտեղի աոեալ կալին ընդ¬ 
դեմ գնդին Վ^արդանալ։ Եւ անդեն ի տեզւոջն երկոքին կոզմանքն 
զպարտութիւն խոստովանեին, և աո. 1"/Ժ թանձր - անկեալ գիա– 
կանց* իբրև զքարակոլտս գերբկաց երևեին։ ՀՀալն իբրև ետես Ս*ււլշ– 
կան Նիսալաւուրտն՝ մնալր գազանացն \Լրտաշրիք որ ի վեր ալ նոցա 
Լգազանացն) նստեր ի բարձր դիտանոցին իբրև լամուբ քաղաքի• 
և ի ձալն մեՆ դալարափողոցն զիւր դոլնդսն ստիպեր> և լաոաջա- 
մարտիկ զօրօքն գնա ԼզՎարդան) ի մեջ փակեր է Նսկ կորովին Վայւ– 
դան իւրովք քաջ նիզակակցօքն ոչ սակաւ նախճիրս ի տեզւոջն 
դորՆեաց, լորում տեղւոջ և ինքն իսկ արժանի եղև առնուլ զկա– 
տարեալ նահատակութիւնն։ Ե«ւ լերկարեալ դորՆոլ պատերազմին* 
օրն տարաժամերյ և մօտ աո երեկս կարճատեր♦ բազմաց օրահասք 
մահու հասանեին 9 մանաւանդ ի թանձրութենե գիականց մօտ աո 
մօտ խտացեալ իբրև զփալտահարս մալրաւորաց։ 1Լնգ էր տեսանել 
զբեկումն նիզակացն և զխորտակումն ազեղանց♦ վասն ալևորիկ և 
ոչ կտրեին կալ ճշմտրտիւ ի վերալ սուրբ մարմնոլ երանելեացնք և 
սաստիկ խուճապ տագնապի եը կողմանցն երկոցունց անկելոց։ Եւ 
որք մնացեալքն եթ*% վտնեալք և ցրուեալք լինեին ի լեոնադաշտս 
ամուր ձորոցն, և լորժամ պատահեին միմեանց՝ դարձեալ միւս ան¬ 
դամ զմիմեանս սատակեինք և մինչև ի մուտս արեգականն անդյս– 
գար լիներ դորՆ դաոնութեանն։ Եւ֊ քանզի գարնանա լին եը ժա¬ 
մանակն* Նաղկալից գաշտքն դաոնա լին լրր գա հոսանս արեանց բազ¬ 
մաց։ Մանաւանգ լորժամ տևսանէր ոք զբազմակոլտ դիականցն ան¬ 
կե լոց՝ սիրտն բեկաներ ն. աղիքն գալարեինք լոել զմնչիւն խոցելոցն 
և զմոնչիէնս բեկելոցնք զթաւալգլոր խազալ սողալ վիրաւորացնք 
զփախուստ վատացնյ զթաքուստ լքելոցնք զսրտաթափումն զանարի 
արանցնք զճչիւն կանացեացն9 զողբս սիրելեացյ զաշխարումն մեր– 
ձաւորաց ք կվալ և զաւաղ բարեկամացն։ Գանգի ոչ եթե կողմ եը 
որ լաղթեացք և կոզմ եը որ պարտեցաԼք ալլ քաջք ընդ քաջս 
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ելեալ երկ ոփին կող մանրն ի պարտութիւն մ ատն եգանն (Եք^շ* էջ 
205—*209)ւ Եզիշէ հաւանականապէս չէր ականատես այն Հա կատուն, 
ուստի այս ահարկու, նկարագիրն է լոկ ստեղեումն, չանգն իր սակայն 
ճշմարտութիւնը, նա մանաւանդ կր մնայ իսկ յետ։ Նթէ մարդ¬ 
կային և. ճարտարագոյեն, որպիսի էր մեր բանաստեղծ պատ մ չին Վար– 
դանանգ, տկարագ ալ նկարագրել հինգերորգ գարու, դոյզն պատերազմ 
մը ըստ հետև, անագն, որ չափ 1ւս աւելի պիտի տկարանտյ այլ ՚ճ ար տա¬ 
րազ ոյն գրիչ նկարագրել իննևտասներորդ գարու պատերազմ մը, տաս¬ 
նապատիկ աւելի և.՛ անագորունութեամբ և՛ աղէտիւր, զորս կը թողու 
քիւր կնիէ Տէմոռնանր սակայն, որ մեր հիմա բան զհինգերորդ գարու 
մարդիկ հազար չորեր հարիւր տարիներու երկայն փորձ մի աւելի 
ունինր մեր վրայ։ 

16» ^րկրի մը ներրին վ արչութեան կարևորագոյն պիտոյիդ 
մին են հազորդակգութեան հնար ր ։ Տա յանի է թէ արդի արագ և. 
դիւրին հնարր, զորս կ՝ըեՆայեն մեզ ելեկտրա կան ութիւնն և. շոգին* 
չկարէին լինել յայեմամ• չէր սակայն երկիրն անմասն ի սովորա¬ 
կան հնարիգ, որ էին հասարակագ ուզիր և. սուրհանգակր։ Լալա¬ 
նա կան է, թէ գաւաո.ր 1ւ րաղարր, գէթ մեՆամեՆր կապուաՆ էին 
իրարու հետ արրունի ՜ճանապարհս ր և արահետիւր, և. եթէ չկայ- 
էն ևս ձեռագորե ջրանգր, գնաւյ նաւոլգ և նաւակագ* կային սա¬ 
կայն կամուրջր։ \Լգաթանգեղոս կը յիշէ ճանապարհ ի Վ^ազարշա– 
պաաէ յԱրտաշաս>«—«Ւերն անգանէր հարուստ մի ի րազարէն.** 
մօտ ի բուն պողոտայն, որ երթայր յԱրտաշատ բազարն (\Լգաթ+ 

^ր յիշոլին նաև կիգր ճանապարհագ*– (ձէե ապար էին (զօրրն 
Հա յոգ) հասանել յառաք մի ի խելո կամրջին \Լրտաշատու* ի կիրճս 
ճանապարհագն արգելին զնոսա» ԼզԾնակ և զեդբայր նորա) (\Լգաթ. 
(՝•)» Տուզանդ կը յիշէ ճանապարհ ի հոգ գաւաո-է ի Ւագրևանդ 
ընդ լերանգամէջսէ — հձչին ի վայրսն, ընդ որ գալ էր Ղ֊նգին (Մերու– 
ման այ) ընդ ճանապարհն* լերինր ինչ, որում ի բնակչագն Նգք-երր 
կոչեն։ Եւ֊ մինչդեռ, գտյր Մերումանն ի ճանապարհի դնգալն իլ– 
ր ով* դիպեգան նմա ուղևորր, յորս հարգանէր Մերուժան և աս էր♦ 
Նանապարհս ի \ ագրևանդ ընդ որ երթայ։ Եւ. ուզևորագն տուեալ 
պատասխանի ասեն« Նան ապա րհ ընդ Նղջերս է» (Ե* ակ¬ 
նն րու և գետերու վրայ ճանապարհորգութիւն ևս կար, ըստ Խոյ»է– 
նագւոյն, թէպէտ աստ ուրեմն առ \Լրտաշիսիւ մուՆուաՆ* — «Ոչ այս+ 
պիսի ինչ (այսինրե* մեեամենր արուեստիգ և գիտոլթեանգ, ինչպէս 
աստեզագիտութեան կամ տոմարագիտութեան գիւտր) ճանաչիլր առ 
նոսա Լառ %ինսն մեր^, և ոչ ի Նովակս աշխարհիս նաւագեագութիւնբ, 
և ոչ ի վեր այ գետոգ ճանապարհորգութիւն քտ •«• Աքս ամենայն յօ– 
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րինի /ասուրս \նրտաշիսի* (Ւոր* ք*# 1ք*Թ*)է ^զևունեաց ծովալն վրա/ 
նաւարկութիւն կա/ /իշուած ի հին մատենագիրս մեր է ֆուգանդ ի 
պատ մ ութեան կոտորանի ցեղին ֆղնունեաց ասի յՎաչքք սպարա¬ 
պետին է°ոսրովու մոտակա/, թի «ՏԼազգ նորա (Դատարենա/ ֆզնու– 
նւո/ մ ատն չի՝) 1ւ գկին և ղորդիս գտան իր /ամրոցի անդ իշխանին 
ՕՒշտունեաց /անուանեալն /Աղթամաբ կզզւո V է՛ նալ ելեալ Վ^աչի 
սպարապետն 9 անցեալ ի կղզին% առհասարակ ոչ ղիդ թողո/ր և. ոչ 
զարու» (ֆուզ* *)*• Ը.)։ 

*հալով սուրհանգակաց՝ ևթի չգո/ին ևս կանոնաւոր ս ուր հան– 
դակբ, իբրև հասարակաց թղթաբերբ՝ կարևոր լուրբ սակա/ն առ. 
թագաւորն և առ զօրավարս և ի սոցանի առ աԱԱ% կը հասնիին 
որ չափ ւքարթ իր արագ օժընգակօբ9 զորս մերթ գուշակս կանուա– 
նի ֆուզանդյ և մերթ գուժկան։ Ա/սպիս հալանականաբար սուր- 
հանդակաւ կամ օժընգակաւ հասաւ Պարսից /արձակման լուրն առ 
է*ոսրով9 մինչ նա զբաղեալ իր իւր կրկին անտառները տնկե՚լով9 
«գՒոսրովակերտն» և «զՏաճալV մա/րին»։ «Մինչդեռ նա /ա/նմ գործ 
զմա/րեօբն սւնկելովբ իր* /անկարնակի գուշակ հասանիր ի Հեր և ի 
քԼարևանգ գաւառիյ թի պատրաստեալ են զօրբն Պարսից գալ հա– 
սան ել ի գործ պատերազմի ի վերա/ բո» Լֆուզ* 1՝* Ը*)է Օո|ե ճա– 
նապարհաւ եկաւ լուր առ Արշակ9 մինչ իր նա /Ատրւզատականի 9 
թի Պարսիկբ /արձակած իին ի թիկանց կուսի և կը բանգիին զեր–❁ 
կիրնւ «Մինչդեռ ա/ս ամենա/ն /ինիր% գուժկան հասանիր առ թա¬ 
գա լորն Մրշակ9 և ասեն նմա♦ 1*«ւ աւագիկ առաջո/ սպասես թրշ– 
նամեացնք նստիս /Ատրպատականի* իսկ թշնամիբն պթիկամբբ ան¬ 
կետ լ կոտորեցին զաշխարհս9 և արդ դիմեալ գան ի վերա/ բո» 
(ֆուզ. 1». 14.)։ Լաւանականապիս ոուրհանգակաւ հաղորդեց Մ*ւ* 
շեղի Մերուժան զ(1ւռնա/րի պարծելե առ Նապուհ% ելտնել ախո/եան 
Լա/ոց գնդին 9 և զՕւռնա/րի գուշակութիւնն առ նո/ն Մոէւշեգ զապատ¬ 
րաստ ութենին Նապհո/ միւս անգամ /արձակելս/ /անկարծ ի Հա/Ա։ 
«Եբրև զօրահատո/ց առնիր Նապուհ Պարսից թագաւորն զզօրս իւր 
ի վերա/ աշխարհին Հա/ոց և ի վերա/ զօրացն Տունաց՝ է\ւռնա/ր 
ար բա/ Ազուանից անդ իր առ թագաւորին Պարսից։ Ապա /առաջ կա/ր 
և խնդրիր պարգևս \)ւռնա/ր ի Շապհո/9 և ասիր* համ լիցի ֆեզ9 
արանց բա$ք9 զի ինձ պարգև հրաման տացես9 զի Հա/ոց գնդին 
Պապա/ արբա/ին ես ինձին ելից իմով գնդովս նահատակ։*** Ել 
Նապուհ թագաւորն հաճեցաւ և շնորհ կալալ։ ֆա/ց Մերուժանա/ 
Արծրունւո/ պատասխանի տուեալ ֆւռնա/րի՝ ասաց• Ասա արկեր 
զգազիլ գիրկս• ք֊աք9 թի ժողովել կարիցես% մեծ զար ման բ իցեն։ 
Ել գաղտուկ խորհրդով զա/ս գուշակութիւն Մերուժանն ի ձեռն 
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հրեշտակի աո. Մուշեղ զօր ավարն Հալոց հասութաներ է թե Գիտեա 
և պատրաստեաց, Ս՝ուշեղ, զի մեեաւ պարեանօք պարգև խնգրեալ ե 
զձեզ (1լյւնալրի արտաքին Աղուանից* ար*Է գիտես զինչ գորեիցես (ք՝ուզ* 
Ե* Գհ։ «Ապա լիներ գուշակ Մուշեղի Ալյւնալր արքալ Աղուանից, 
յզեր աո. նա հրեշտակ և տալր նմտ տեզեկութիւն, ասեր♦ 
շեորհակալութիւն ունի մ, զի ոչ սպաներ գու զիս* և II ստուաե 

՚կաՆ զիս ի 1եռս քո, և գու անխայեցեք* զալս սեր քո ոչ մոռա– 
ցալց մինչև իցեմ ես։ Ւալց գուշակեալ իմ քեզ, զի Նապուհ թա¬ 
գա լորն Պարսից ամենայն զօրօք իւրովք կազմի գալ անկանել լան- 
պատրաստից ի վեր ալ քո* (Ւուզ* Ե* ե»)* նոլնպէս նախարար և 
ԳնԷլ Անձևացի նսլն ՛ճան ապար հալ կը թուի թե իմացուցին Պա– 
ւզալ Գղակալ մարզպետի մատնոլթեան խորհուրդը, և. Պապ աո. 
Գղակ՝ գալ առ. նա վաղվաղակի. «Մարզպետն Գղակ, զոր թոզևալ էր 

–սահմանապահ ի Գանձակ, որ Էբ սահման ընդ Պարսս և ընդ Հալս՝*** 
լզեր հրեշտակս խորհրդով աո. Նապուհ, և խոստանալր մ ատն ել ի 
ձեո֊ս նորա զթագաւորն Հալոց Պապ և զզօրավարն Տունաց զՏե– 
րենտն և զզօրավարն Հալոց զՄ ուշեղ, և առնոլր ի նման է գանձս 
պարգևաց սաստիկ լոթ։ ք^ալց ալլ մեեամեե նախարարր, որ էին 
աո. նմա, և Գնելն, տէր գա լառին Անձևացեաց՝ գաղտ ազգ առ¬ 
նեին թագաւորին Պապար Ապա թագա լորն Պապ լղեաց դեսպանս 
առ մարզպետն Գղակ, թե 9*զօրդ որ են ընդ ձեռամր քով գոլմա– 
րեա զալդ, Գնելոլ Անձևացւոլ լանձն արասցես և վաղ եկեսցես* զի 
պիտոլ է ինձ լզել զքեզ առ թագաւորն Պարսից Նապուհ, զի ես 
մտից նմա ի եառալութիւն։ Ապա իբրև լսեր մարդպետն Գղակ՝**, 
զուարճացեալ դեսպան ձիով վազ հասութաներ ի գալառն Ալրարա– 
տու* * * առ թագաւորն Հալոց Պապ* (Ւսւզ* Ե* Ջ«)> 

17. Հ՚նդիր կ*եԱէ հոս մեր առջև, թէ թագաւորութիւն մի 
այսպես բազմամասն, ալն չափ և այնպիսի չհամազգի տարրներէ յ°~ 
դեալ և զուգեալ, ունենալով մանաւանդ առ երի հզօր նախանձորդ 
ոոոխ մի, որպիսի էր սասանականն, ինչ զինուորական ամրութիւն– 
ներով կը պահպաներ զիւր միութիւն։ Նբրև զին ուոր ական ամրու• 
թիլն կրնան համարուիլ րերդք, որ մեեաւ մասամբ կը վերաբերեին 
թագաւորին ընդ վերակացոլթեամբ մարդպետաց, և որ եին ար» 
դարև երևելի կէտեր իրենց, դրիւն և հաստաբեստ շինուաեով, սա¬ 
կայն չեթ* բաւական ի պահել զերկիրն՝ դրացի ազդաց, մանաւանդ 
Պարսից ստէպ արշաւանաց աւերումներէն, շատ անգամ ևս կ՛առ» 
նուէին պաշարմամբ կամ մատնութեամբ։ ք՝ուզանդ կը լիշե յա- 
նուանէ ութ երևելի բերդեան, տեղիք գան ձութ և շիրմաց թագա- 
լորաց մերոց։ 1* Ւնաբեզ, լերկրին ՝Ծոփաց, զոր կը կոչէ «.բերդ ար- 
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բունի 9 ուլւ գանձին լեալ էին՝» թ՛ագա սորա էյ (ք՝ուզ* 1՝» ժք, Ե« է»)1 
2* Անգեղ թերդ յԱնգեզ աան9 այն է ի Ւարձր Հայս9 «ամուր բերդ» 
ըստ ^ուզան դա յ*—«Գային պահ արկանեին (Պարսիկբ) շուրջ զԱնգեղ 
զա մ ուր բերգաւն9 որ է յ\Լնգեզ տանն գաւառին* գի անդ էին բա¬ 
ղում Հայող թագաւորացն գերեզմանել շիրմացն ար անցն Արշակու– 
նեաց* բազում գանձբ մ թեր եալ մնացեալ կային ի նախնեացն ի հնոց 
ժամանակաց հետէ* չուան պահ արկին զբերգաւն* ապա իբրև, ոչ 
կարէին առնուլ վասն ամրոլթեան տեզւոյն՝ թողուին և գնա ,էն, 

՝(Ւուզ* 1** ԵՊ**)է 3* Անի9 ի Գարանաղիսք նոյնպէս «ամուր բերդ» 
ըստ Ւուղանդայ*— «Մատնեցաւ ի ձեռս նոցա ամուր բերդն Անի ի 
Գարանաղեաց գաւառին •*» ի ջո լցան էին անթիւ գանձս ի բերդէն» և 
բանային զգերեզմանս զառաջին թագաւորացն Հայոց ք զար անց բա– 
ջաց պԱրշակունւո յն (քույ* 1՝» Ւ^«)ւ 4» Աբտագերբ կամ բերդ Այւ– 

տագերից յԱբշարունիս, «կարի ամուրն ըստ նմին ք՝ուզանդայք ուր 
ապաւինեցաւ ֆառանձեմ կին Արշակայ յետ կապանաց և գերու– 
թեան առն իւրոյ9 և որ9 ինչպէս կ՛երևի* առնուեցաւ9 վասն զի մահ 
անկաւ ի բերդականսն 9 և ստիպուեցալ տիկինն լինել անձնատուր 
Հք^ուզ* I1* ԵքՒ*)է 5» Գարիւնից բերդ յերկրին Աովգայ9 նոյնպէս «ա– 
մուրն կոչուաՆ ի Ւուզանդայ*-«Թատփեաց յինբն Մուշեղ գամ ուր ամուր 
բերդիցնք զոր կալեալ էր Պարսկացնք և բերդն Գարեւնից9 որ է յերկրին 
^\ոգայ9 ուր կային գանձբ Արշակունեացն սաստիկ յոյժն | է, 
Ե« Ա«)է 6» Աղա կան բերդք որ էր ի ձեռս Մամիկոնեանց առ Արա– 
եանւավ* — «Եւ Մուշեղ սպարապետն էր յերկրին Տարօնոյ յիւրում 
բերդին ք որում Աղա կան կոչենք որ կայ վերայ գեաոյն Եփրատայն 
(Աուզ* Ե* 1* 0շական9 յԱյրարատք յառապարի (այն է ապա¬ 
ռաժուտ տեղ)*—«Փախեան ելին յառապարն ի կողմն Օշական բեր- 
դինն (թուզ* է.). 8. Գաոնիք ի Գեղաբանի9 «ամուր բերդ*ար– 
բունի» ըստ Ւսւզանդայ* —«Առեալ յամուր բերդէն արբունի9 որում 
կոչեն Գառնին թուզ* Ա ուզանդ ունի նաև «Վա1ւ բերդն 9 
որով կը թուի իմանալ զանուանի բաբա բլուրն§ վիմափոր սենեակ– 
ներով9 $ բար անձ աւ» ըստ նմին ք՝ ուզան դայ 9 որ և զաշտարակ նորա 
կը յիշէ*—«Նսկ զտիկինն (հշտունեաց կախեցին ի միջնաբերդին Վան 
բերդին (քՆււյշ# 1՝* և այլուր (Ե. ԼԷ*)յ «Տարան պՀամազաս– 
պուհի յերկիրն Տոսպայ9 ի բաղաբն ի Վանք և հանեալ կախեցին 

.գնա զբարձր աշտարակացն9 որ կայր ի վերայ բարանձալինն։ նաև 
Ւ1որենացին կը յիշէ զԱնի և զԱրտագերս9 ինչպէս նաև զԳառնի և 
զԱղական9 զչորեսին ևս «ամուրն կամ «ամրոցն անուամբ։ I"որենա– 
չյին կը քիշէ նաև ծայրերդ ի Ապերք իբրև, յատուկ բերդ ք^ադրա– 
աունեաց *—«\՝սկ Ամբատ առեալ զերկուս գստերս իւր* զԱմբատանոյշ 
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և զԾմբատուրհի՝ նստուցանէ ի ֆալ բեր գի, արս թողլով ի վե՜ 
բաղ ամրոցին» (^*ո(»• (՝* Լէ*)է Ե^յէ կ9անուանէ Հանմատպց ամուր* 
զԳառնի, զԱնի և զԱրտագերս, և զԱղական կը կոչէ *անկասկածե¬ 
լի*, ալսինըն անառիկ և. ապահով.—հԱռնուին զանմատոլց ամուրոն 
զԳառնի ըազաըն, զԱնին, զԱրտագերս,. » « զան կասկածելի է) լականն* 
(Եղիշ. էջ 117)* ՛հոլն կը լիշէ Ը^րդ Արմաւրի.-*Աւերեաց և զյբերգն 
0.րմաւրի* (Ահք, Էջ 1Ց5)« Փարպեցին կը լիշէ թոզբերդ ի թասեն.– 
&Նսկ Նապհոլ տարեալ զկանալս համաարականացն լամ ուր բերդն 
I^ասենոլ, զոր թողբերդն կոչեն՝ թոզոլր անդ* (Փարպ. 4.)ւ Փարպե¬ 
ցին կը լիշէ նաև \3ագրալ բերդ, լանծանաթ գաւառին Աւրծալ.-«Եւ 
սեպուհ մի ուրծացի, որում անուն էր Վարազներսեհ, որդի Կոդթե– 
կալ իշխանին Ուրծալ, որ էր լերդմանն ընդ նախարարսն Հալոց՝ 
նենդեալ ուխտին սրբոլ.«« դիմեալ ամրանալը ի բերդն*, որ անուա- 
նեալ կոչի Ծագրալ բերդ, որ էր բերդ ամուր իշխանութետնն իւ– 
րեանց* (Փտրպ. Ջէ պարտ մոռանալ և զամուրն Հնարակերտ, 
զոր երկիցս կը լիշէ Հ՚որենացին իբրև կարևոր բերդ, հաւանակա– 
նապէս ընդ ձեռամբ Հալոց, հիւսիսալին սահմանին վրալ ի մէջ 
1Լիր և 1Լլուաե գաւառաց՝ հիւսիսալին ազդաց դէմ իբրև պատուար։ 
I*որենացին մինչև ալս ամրոցը կու տայ մա ռանդել Առան ալ նա– 
հապետին Հայ Աղուանից, և Գուշարալ նահապետին Գուդարաց կամ 
Հալ Վ^րաց.-*Կարգէ (ւկողմնակալ) զԱռան... որ մառանդեաց զգա շան 
Աղուանից... ի գետոյն Երասխալ մինչև ցամուրն, որ ասի հնարա¬ 
կերտ*։ &Նսկ Գուշարալ. .. մառանդեաց զլեառն մթ՛ին* .. մինչև ցտ– 
մուրն Հնարա կերա* (\*որ. ք*. Ը.)* Աալտնի է թէ կ ալին և ալլ բա¬ 
զում բերդը, մանաւանդ լարևմտեան մասին։ ք*ուզանդ, յետ խոսե¬ 
լս լ զթնաբեղ բերդէն, թէ չկարացին առնուլ Պարսիկը՝ կը լաւելու. 
«Ի ՛Ծոփս մեծ արշաւեցին, և անդ էին բերդը զոր առին, և էր զոր 
ոչ կարացին առնուլ*. և ի ստորև. «եւ գրազում բերդօը զանց առ– 
նէին, զի ոչ կարէին մարտնչել ընդ ամուրսն* (թուզ. ԵՕ\)տ 
Նպն և ալլ բազում ուրեը կը լիշէ Հբերդեան*, ալսինըն՝ բերդեր ի 
բազմաւորականն, առանց անուանց։ Ալսպէս զՊարսից աոէ, թէ «Եւ 
զբերդս ամենայն թագա լորին Հալոց կալան, և լցեալ բազում ամ– 
բարօը՝ բերդակալս թո ղուին* (թուզ. 1*. \քե.)« և զՄուշեզէ ասէ, 
թէ օւ&Կսփեաց լինըն զամուր ամուր բերգիցն, զոր կտլեալ էր Պարս- 
կաց* (թուզ. Ե* Ա*)* և ալլուր (1*. «Եւ զկանալս փախուցե– 
լոցն զնախարարացն տալին ի բերդեանն, զի նեղես^շեն զնոսա դար– 
ձուցանել լորէնս Iթազդեզանց... Ապա իբրև ոչ մի ոը լանձն առ 
ուրանալ ի ըրիստոնէութենէն՝ չարամահ սպանանէին զամենեսեան 
լա մ են ալն ի բերդսն, լորս տուեալ էր զնոսա*։ Նսկ պարիսպ ունէին 
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աչ մեեամեե քաղաքներ միայն, որպիսի էր Արտաշատ, այլ և աւյսնքւ 
Տձկէտաշատէ յայանապէս աս է ֆուգանդ, թէ էր պարսպաւոր, զոր 
քանդեցին Պարսիկք*—«8էա այսորիկ եկին ի քաղաքն մեե յԱրտա֊ 
շատ և առ՜ին գնա, և. կորՆանեղին զպարիսպ նորա*. և սակաւ մէ 
յետսյ, «էլ ղամենայն շինուաե քաղաքին հր ձիդ արարին զփայտա– 
կերան, և զքարակերտն քանդեցին, և զպարիսպն ըստ նմին օրի¬ 
նակի*.. ապա կան և ցին* (ֆուզ. 0՝. է*Ե.)ւ ^ղիշէ երկիցս կը շարէ 
կարդալ յականէ յան ուտն է քաղաքներ 1ւ ալաններ, որոց ամենքն 
էին ամրոց և բերդաքաղաք, ձձմերոց և. կայանքն զօրաց. — «Ցարձա֊ 
կեցան (Վարդանանք) ի վեր այ բերդիցն և աւանաց, զոր ունէին 
Պարսիկքն ի տեղիս տեղիս, լամրոցս աշխարհին, տա պա չէին քան֊ 
դեիէւէ \Նւաջին* զմեՆն \Լրտաշատ... 1ւ առնուին զանմատոյց ամուր֊ 
որն - ղ%առնի քաղաքն, ղԱնին, ղԱրտադերս, ղԵրկայնոբդսն և 
զԱրհնԷն, զֆարձրաբուղն, ղ^որանիստն, զԾխանիստն, . զանկասկա֊ 
եելի (1ղականն, ղԱրփանեալն, ղՎանն աւան, ղլ$*ռ.եաչն և ղհապոյ– 
արն, զՕրոտն և դՎա սա կաշտանն (նղիշ. էջ 117)« եւ ղՎասակայ 
ա»Է, թէ «Աւերեաց ղրաղում (ամուր) տեղիս աշխարհին, մանաւանդ 
զձմերոցս արքունի, որ կայանք գօրացն էին. ղհ առ՜նին և. ղերա– 
մայիս և ղհրասխանակերտն, զՎարդանաշատն և ղամուրն 0շական, 
զՓարւախոան, զՍարգետնսն, զճոչակերտն ալան 1ւ ղբերդն \Լրմաւրի, 

.դհաւաշն աւան, ղԱրուճն, ղԱչնակն և ղամենայն ոտն Աքւաք.ա^օւ^ 
և ղնահանդն \Լրտաշատու և ղԱրտաշատն ինքնին դյխովինն (Եդէշ. 
զ 135), 

18. Թ՝ոզ այս ամրութիւններն՝ միւս ևս մեե ամրութիւն կըր– 
նային համ արուի լ սահմանագլուխ իշխանութիւձեք, որ ըսա Ւորէ– 
նացւոյն որպէս թէ դրուաե էին ի վաղուց։ ի պահել երկրին սահ¬ 
մաններն։ \Լյսպիսի էին մանաւանդ չորեքին բդեշխութիւնք, որոց 
\եգաթանգեզոս կու տալ ^սահմանակալ* անունը.—«Աո.նոյր ընդ իւր 
(երդաա) ի ղինուորական կողմանէն զչորևսին դահեբէցսն իլրոյ տա¬ 
՜ճարին, որ բդեաշխքն կոչին. զաուաջին սահմանակալն ի Նորշիրական 
կողմանէն, և երկրորդ սահմանակալն յ\Լսորեստանեաց կողմանէն, 
և երրորդն% յ\Լրուեստական կողմանէն, չորրորդն1 ի Մասքթաց կող¬ 
մանէն* (Սպ՜աթ. իշխանութիլններ, ղորոց հաստատութիւնն, 
մանաւանդ արևելեան և հարաւա/ին կոզմանն։ Ւ*որենացին կը հա֊ 
նէ մինչև ^Աքւաւք իւ֊ր* կամ մինչև ի Հայկ, և որոց, ըստ նոյն 
պատմագրին։ Վազարշակ տուալ վերջին ձևը։ Այսպէօ որպէս թէ 
Լայկ, յետ պատերազմին խ-րոյ ընդ ֆելալ՝ «հադմեայ թուլին իւրում 
հրամայէ ղնոյն տեղի բնակութեան ունել զաոաջնռյ իլրոլ տանն*, 
իբրև արևելեան սահմանապահ, և «ինքն երթեալ (լարևմուտս 
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կոյս) գագարի լանուանեալ տեղին Լարըն (\*որ* Ա» Նսկ Աք*^ 
որպէս թէ անուաՀեալ զարևելեայն 1ւ զհարասայինն և ի ձեռն 
յանձնեալ երկու.ց ցեղից, 0իսակեանց՝ զաբևելսք 1ւ ի հտագմետյ »•- 
նէն՝ զԱսորեստանին (զհարաւայիննք ււչ^եչ այնուհետև, կտոկան շը֊ 
փոթից ունէրո (I"որ* Ա» ^1*.)* Սահմանագլուխ իշխանութիւնը լի¬ 
նին որոշ և կատարեալ, ըստ Խորենացւոյն, աո. Վ^ազարշակաւ, որ 
արեւելեան սահմանը կը յ անձն է Աիսակեանց և ^Հագմեանց*-«8®րէ– 
ւ֊ելից կողմանէ զեղերր հայկական խօսից (կարգէ) կողմնակալս ղեր֊ 
կուց ցեղից նահապետութ իւնսն, 0 իսակեան 1ւ ^Հադմեայն» ($*որ* 
ք*# Ը.)է Լիւսիսային արևելեան սահմանը կը յանձնէ IՆւանայ (Լտյ 
Աղուանից)♦—օէքՀարևևլից հիւսիսոյ կոզմանն կարգէ կողմն ա կա լութիւն 
զԱռան, որ ժառանգեաց զգաշտն Ազուանիցո Լիւսիսային 
սահմանը կը յանձնէ *հուգարաց (Լայ Վրաց) նահապետին՝ բդեշխ 
անուամբ•—«Նսկ ընդգէմ լերինն ովկասու կողմնակալ հիւսիսոյ կար¬ 
գէ ղմեն և զհզ°ր ազգն (%աւգարաց)ք և նահապետութեանն անուն 
կարդայ բդեշխ Գուգարացւոց» (Ահք)* Արևմտից սահմանը կը յան¬ 
ձն է Անդեղ տան•-«Նսկ զայր խոժոռագեղ և բարձր կոպտարանձն 
և տափաըիթ, Տորը՝ հաստատէ կուսակալ արևմտից^ և յերեսացն 
անպիտանութենէ կոչէ զանուն ազգին Անգեղ տուն» (ԱՆ^)ք Լարա֊ 
լային սահմանը կը յանձնէ Աղձնեաց♦ — ձՏԷՇարաշան ի տանէ Օա4#ա– 
սարայ հաստատէ բդեշխ մեն և. կուսակալ յար1ւմտից հարաւոյ լե¬ 
ղերս սահմանացն Ասորեստանի (կամի ասել Ասորւոց(Ա^է 1՝այյ 
ինչ որ յանուն Լայկայյ Աքւաւ/այէ նաև Վազարշակայ կը պատ մուխ 
աո. հ՚որենացւոյն՝ չէ պատմական« կամ է գէթ երկբայելի։ Ւգեաշխը 
ունէին արըայական Հոխութիւն իբրև երկրորդ զկնի թագաւորին։ 
ուզանդ կը կոչէ ղնոսա Հգահերէց, բարձերէց» թագաւորին։ 
խութեանց է իբրև սահմանագլուխ իշխանութեան սկիզբը գտնելու֊ 
համար՝ հարկ չէ երթալ ա Օ՚ւ ափ հեուաւոր և անստոյգ ժամանակ¬ 
ներ* որպիսի են Լայկայն, Արամայն և Վաղարշտկայն։ Ւդեշխ բա֊ 
ՈԸ ՀԸ նշանակէ «յէ* աշիփք4ք» այսինչն երկրի մը իշխան։ Լաւանա֊ 
կան է9 թէ երբ Ար տարսի աս և Հէարիագրէսյ կուսակալը \)ելև– 
կեանց, լինելով զաո աջինն ինընագլուխք մին՝ Արարաաայ, և աքիլոն՝ 
Ծոփացք սկսան ընգարձակել իրենց իշխանութիւնն, ինչպէս կը 
պատմէ II որա բոն՝ հիւսիւային ք արևելեան և հարաւային դրացի եր¬ 
կի բներ է գաւաո ներ գրաւելով՝ ալն գաւաո աց իշխաններուն տոլին 
հին հայերէն բդեշխ անունը (յունարէն բառով իշխան եր¬ 
կրի % Ընելով ղնոսա ինընօրէնս և տալով պատիւ լինելոյ բարձակից 
թ ադա լորին ։ Օլստի բգեշխութեան սկիզքԸ չերթար յառաջ ըան 
զժամանակն Արտաըսիասայ, կամ յառաջ ըան զերկրորդ հարստու֊ 
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թիւնն Հալոզ, ղԱրշակոլնիս։ ֆգեշխբ, ինչպէս ուլէիշ սահմանս»- 
գլուխ իշխանբ, իբրև ի բնէ օտար բ՝ էին մ էտ լապստամբութիւն ։ 
1Ա Ւ*ոս բովալ, ո րգլյով Տրդատ ալ՝ \Նլձնիբ, առ. \Լրշակաւ թոռամբ 
նորա գրեթէ բոլոր սահմանագլուխ գաւտռբ, ալն է՝ *Նոբշիրականն + 
Կորգուբ, Մար բ (մարական գաւառ բ), ՛Ար ձախ, էԼշ ուանբ ՕԼզուաՆ 
գաւառբ), Կասպբ, Վիրբ Արական գաւառբ), Ազձնիբ, ՝Ծոփբ, 
\1նգեղ տունն, \)նձիտ% ապստամբեզան, թէպէտ, եթէ ստոլգ է պատ֊ 
մութիւնն ֆուզանգալ% նուաճեզան լետոլ առ Պապաւ ի ձեռն V ու* 
շե»լի։ ֆուգան գալ 1*. գպբութեան գլուխն կը պատմէ սահմա¬ 
նագլուխ գաւառազ ալս ընդհանուր ապստամբութիւնն, ինչպէս 
(Լ-էն մինչև մֆ** գլուխ բ Ե» գպրութեան կը պատմեն »լևուա՝ճեչ 
նոզա։ ուզանդ լալտնապէս ասէ ղխոսրովալ, թէ չէր վստահ ի բա¬ 
ղումս ի նախարարազ իւրոզ*–օւՕւնէր ար բալ օրէնսք ղի մեՆամեե 
ա լագանին, նախարար բն, աշխարհակալինք աշխարհատեար բն, որ 
էին բիւրաւորբն և հազարաւորբն* կալզեն առ տրբալին և ընդ 
նմա շրջես զին ք և մի՛ ոբ երթիզէ ի նոզանէ ընդ զօրս արբունի ր 
ղի երկնչէր նա լերկմտութենէ նոզա»♦♦♦ ֆալզ վստահ էինէր ի երե¬ 
րունին Վաչէ, ի բուն սպարապետն ի զօրավարն Հալոզ մեՆազ, և 
ի բաքն Վահան Ամատունի» (ֆոլզ* 1*. Ը*)է 

10* Ապա գլխաւոր զօրութիւն ի պաշտպանութիւն երկրին*՝ 
չէին ոչ բերգբն և ոչ սահմանագլուխ իշխանութիւնբէ քԼմիութիւն 
և զանկախու թիլն երկրին պահող զօրութիւնն էր զօրբըւ է 
սակալնք թէ որչափ էր ընգհանրապէս Հալոզ ղինուորական զօր ու– 
թիւնն, և թէ կալր արգեօբ ղինուորագրութեան օրէնբ։ Ջթուիր 
թէ կար կանոնաւոր ղինուորագրութիւն և որոշ պա լման և մամա- 
նակ ղինուորական Նառալութեան։ քԼինսւորութիւնն էր ի բնէ իրա– 
ւունբ և պարտբ մոզովրգեան ազատ կոչուաՆ մասին, ալն է՝ նա¬ 
խարարական տոհմերունք և զալս կը թուի նշանակել »\պ*ահ անունն, 
որ կը տրուէր ալն տոհմերուն արանզ, որբ և էին միշտ զէն ի ձե– 
ռին պատրաստ, ուստի և ունիմբ ստէպ առ ֆուզանգալ և առ ալլս%՝ 
*նախարարակոլտ զօրբ», ճա զա տա գունդ բանակ», ալլովբն հանդերձր 
Ւ հարկին կալր սակալն զօրս ժողովել և վառել ղինու և թոշակաւ, 
ման ալանդ մոզովրգեան դատարկ և սինլբոր մասէն, որ չէին ղյրա֊ 
զեալ շինականութեան զորերով, ալսինբն արուեստիւ իւիբ և կամ 
մշակութեամբ։ \Լլսպիսեազ կու տալ ֆուգանդ «գուգազ» անունը« — 
«Ասքա հրաման ետ ար բալ նոսրով Ղ*ատաբալ նահապետի ֆղնու– 
նեազ գուգազ հանել լաշխարհէ աւելի բան զչափն, և զհամաբ 
զօրսն (ալն է կանոնաւոր վօրբը) մ ատեն ի գնգաւն ընդ առաջ նոզսի 
խաղալ» (ֆուզ« ♦ Ը*)* Ե սոզանէ էր սպասաւորոզ մասն բանակին. 
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գսր մուզանգ կամի չաքտ առնել Ղռահվիրալք խառնաղանջ, խոլոռ– 
նապահ, ռամիկս պաս V բառերով»—«Եւ ոչ ոբլ էբք որ մնացեալ էր 
առ թագալորինք և ոչ գունդ և ալրևձի, բաչք միաչն սակաւ սպա֊ 
սաւորոք հանդերձ♦ և ռահվիրաչ մարդկաւնյ և խառնաղանջ խո- 
րանապահ զորսլնք և ռամիկս պաս զորոքնն (ք՝ուզ* I*# Ւ.)ւ ՏԼորա֊ 
ժողով սաէպ կը չիշա֊ի առ ք՝ուզանգաչ9 թէպէտ ոչ գինուորադրոլ֊ 
թիւն ըստ օրինի։ \Լչսպէս զՎասակալ ասի« «Աւ^ա զօրաժողով լի֊ 
նէր Վ>ասակ զորավարն Հալոց ք և֊ որ հասին ի ժամանակի անդ ի ձե~ 
որն նորա% տասն հազար հեՆեալ ընտիր ընտիր և. քաջ ալրևձի9 
կազմ գինու, և բազում պատրաստութեամրն (ք^ուզ* 1*. և ի 
ստորև9 «իբրև զգացին զորավար քն զորաց թ՜ագա լոբին Պարսից ք եթէ 
զորաժողով է ի վերաչ նոցա զորավարն Հալոց Վ^ասակն ևն։ Ղ՝ար֊ 
ձեալ ասի նոչն Վասակպչ համար (1** (Աւ^ա հրաման տալը 
թագա ւռրն Պարսից զորացն՝ ընդ երիս տեղիս խաղալ մ տանել 
արշաւել չաշխարհն Հալոց։ Աս^ա աչս րանք վազա գոլն տզգ լին էին 
առ թագա լորն Հաչոց Ար շակ և. առ զորավարն նորին Վ^ասակ* ապա 
և սոքա բազում զոր չաշխարհէ ժողովեցին»ւ Եւ. զՄուշեղէ ասէ ի 
գալսաեանն Պապալ ի Հաչս* օԱպա Մուշեղ որդի Վնասակար սպարա¬ 
պետն Հաչոց մեՆաց9 ընտրեաց իլր արս ընտիրս քառասուն հազարք 
և կազմեաց գնոսա ձիով ևւ թոշակալ Լւ գինուն (հուզ* Ե* (՝)։ Յալա 
էք թէ թոշակալ պարտ է իմանալ ռոճիկ 1ւ պարէնք և ոչ արեա– 
թոչ վարձս։ 

Ղռալով զին ոլոր ական զորութեան Հաչոց՚ կը թուի թէ թագա֊ 
ւսրք մեր9 մանաւանգ ի սկզբանյ կը կան չէին զորս չոգնականու֊ 
թիլն բարբարոս ազգերէ վարձկանոլթեամբ կամ չուսով ալարի» 
Աչսպէս ն՚որենացին ասէ զԱրտաւազգալ Ա-ոյ, թէ աՏԼաչրացեալ հրա¬ 
ման աաչր զոր չարուցանել զբիւրաւորս Ատրպատական նահանգին և. 
զանակիչս լերինն հովկասու հանդերձ Աղուանիւք և Վրօք« խազաչ 
իջան է ի Միջագետսք և հալաՆական առն է զզօրս Հռոմաչեցւոցն 
(Խոր* I՝# Ագաթ անգեզոս ասէ զմեեէն Ւ1ոսրովաչ♦ «0կսանէր 
նոսրով թագաւորն Հաչոց գունդ կազմել և զորս բովանգակել9 դու֊ 
մարել զզորս Ազուանից և Վ^րաց, և. բանալ զգրունս Ալանաց * 
նել զզորս Հոնացք ասպատակ գնել ի կալմանս Պարսից»««« Վ,ազվա$֊ 
ղակի ի թիկունս հասանէին մեեաւ բազմոլթեամբ ժիր և քտք 
առն և ձիոչ Լւ բուռն կազմութեամբ՝ Աղուանք 9 Հփինք և ևիդպք9 
հասպք 1ւ աչլ ևս որ ի սմին կողմ անցն (Ագաթ* Ափ I1 ն ման է 
առեալ ն՚ոբենացին—»«0ակաչն ն՛ոսրով զորոք իլրովք և աչլ սիրե֊ 
լեոք քարևցե-լովք լէնփն և հիսսիսալէն ազգօյ>՝ Արտաշրի յաղթեացէ 
հալ աեական առնելով մինչև չաշխարհն էնգկտց* (ն՛որ* (՝» 
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Ասա ուրեմն և զՎասակալ սպճրապևտէն Մրշակալ ասի, թե «Աո– 
նոլր զգո ւնդն Հալոց, և ղՀոնսն հանդերձ Մլանօքն կոչեր |0 գնա– 
կանութիւն, 1ւ հասաներ լօգնականութիւն Հալոց ի վեր ալ 
Պարսից» (թոսդ. Գ. ԻԵ*)ւ 

Ա|Հ գյբուն զօրաց Հալոց դժուարին է տսել որոշ ինչ։ է1 թուոլ 
զօրուն Վարդանանց, որ ըստ էք վաթսուն 1ւ վեց հազար1 
յալանի է թե ամբողջ թիս զօրուն Հալոց, գեթ լալնժամ, չկարէր 
շինել աւելի քան 120ք000է քանզի գրեթե կես ահքէի^Տ միալն եր 
ընգ Վարդանալ։ ք՝ալց նաև ուրիշ ժամանակներ, մինչդեռ, կանգուն 
եր թադաւորութիւնն՝ քան զալս շատ աւելի եղաՆ չերևիր թիս 
րնիկ զօրուն Հալոց։ Այօ 120 հազարեն քառասուն հազարն միալն 
կը թուի թե կր վերաբերեր Մրշակունի ցեղին և կը կազմեր զբա– 
նակն արքունի։ Ւուզանդ, որ սովոր ե ստուարացունել զօրաց թիլն, 
սսր զզօրաց թշնամւոլ են բանք, մինչև ի չորս կամ հինգ հարիսր 
%ազար, երբեմն լևս իմն ալեր լի հանել ղզօրս Պարսից եկեալս ի վե– 
րալ Հալոց% ի խոսելն զզօրաց Հալոց՝ ընդհանրապես քան զքառա– 
սուն հազարն ի վեր չհաներ զօրաց թիլն լալլևալլ պատերազմունս ։ 
«Ասքա գալր հասաներ ՎահթիՀ չորեքհարիւր բիւրու առաքեալ ի 
նապհոլ ար քալեն ի վեր ալ Հալաստան աշխարհին***։ Քառասուն 
հա զա րաւ. ելան ելւ Վ^ասակ ընդդեմ նոցա, սպան անէ ր ^Լա հրիՀն և 
կոտորեր քքՕ|1ս^ Պարսից» (ք՝ուզ* I»* Լ*)է \էլսպես և XVուշեղ, ըստ 
նոլն պատմագրի, քառասուն հազարաւ եհար Նապհոլ ամբողջ բա¬ 
նակն լ\Լտր պատ ականի*—«I Լպա XV ուշեղ որդի Վասակալ, ստրատե¬ 
լատն Հալոց մեՆաց, ընտրեաց իլր արս ընտիրս, միամիտս, ազատս, 
աղդալինս՝ քառասուն հազար, միաբանս, միակամս, և կազմեաց 
զեոսա ձիով և թոշակաւ և գինու, երթ ալ նստել ի սալմանս \Լտըր– 
պա՚ճացն և պահել զաշխարհն Հալոց։ \Լպա լալնմ ժամանակի կտզ– 
մեաց պատրաստեաց Նապուհ արքալ Պարսից ամենալն կազմու- 
թեամբ զօրովք իւրովք, եկն եհաս լերկիրն \նտ ր պա լականի ։ * * * Եւ. 
հասաներ սպարապետն զօրավաբն Հալոց Մուշեղ, անկաներ ի վէա 
րալ բանակին (Պարսից) քառասուն հազարաւ» (Ւուզ* Ե. ք*.)ւ ք«/– 
ռասուն հազար, կը թուի թե եր աււ *հատաբալ նահապե– 
տին (*զնունեաց, զոր նոսրով հոտակ լզեց ի վեր ալ Պարսից։ «8ան– 
կարեակի գուշակ հասաներ առ նոսրով ի Հեր ե. ի քԼարտւանգ գա- 
սառե> թե պատրաստևալ են զօրքն Պարսից գալ հասանել ի դորՆ 
պատերազմի ի վեր ալ քո։ Ապ ա հրաման ետ արքալ նոսրով *\՝ատա¬ 
րա լ ն ահա պետի Ւզնունեաց*** ընդ առաջ նոցա խաղալ։*** Նբրև 
հասաներ Կատարեն՝ խորհուրդ միաբանութեան դներ Ը^դ իշխանսն 
զօրացն Պարսից* կամեցալ մատնել ի ձեռս նոցա զարքալն Հալոց 
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զտէրն իսր* դարան հրամալեաց գորեել թշեամեավն ի վեր ալ ի սրոց 
զօրացն*** լանկարՆ լեղակարՆոսմն բառասոսն հազար ղօրսն Հա լոզ 
մ է անգամ ալն կոտորեին,*., և. Դատարկն չարազորն առնոլր զզօրսն 
Պարսից 1ւ կամ էր անկանել է վեր ալ թագա սորին Հալոց» (ք՝ոսզ* է»)* 
Մի անգամ կը լի չէ Ւոսզանգ եօ թանա սուն հազար ք հասանականա– 
պէս հանդերձ նախարարակոլա զօրօբ, Ը^գ ձեռամբ նորին Վասա֊ 
կալ*–«Ես զհեհկան նահապետ 9 որ տոհմիկ իսկ էր ազգաս տոհմին 
զօր ավար ացն Հալոց 9 ալսինբն Մամիկոնենից% առաբէր թագասորն 
Պարսից Նապոսհ լերկիրն Հալոց ի վեր ալ Արշակալ արբալին Հալոց*** 
և. զհալացիսն ոչինչ թոսլացեալ ի բոսն գտան էլ։*** Եէ– զորավարն 
Վասակ ելանէր ընդ առաջ նոցա եսթանասոսն հազարաս, հարկա֊ 
նէր սատակէր զզօրսն Պարսիցք սպանանէր զիսր զազգալ1ւն ղՆեհ֊ 
կան նահապետնք 1ւ զմնացեալսն առաքֆ իսր տան էր փախստական 
ձիահալաՆբ արարեալբ» (Ւոսզ* 1*. Լ(՝.)ւ Աո. Պապաս9 մինչ Յոլնբ 
օգնական էին Հալոց* կը լիշոսի իննսուն հազար*— «Ապա լետ ալսո֊ 
րիկ թագասորն Պարսից զամենալն զօրացն զբազմոսթիսն առաբէր 
ի վերալ թագասորին Պապալ ի պատերազմ*** և. զօրավարն Հալոց 
Մոսշեղ ժողովէր զամենալն զզօրսն Հալոց ասելի ևս բան զընսուն, 
հազար» (Ւոսզ* Ե* I1.)* նոլնպէս լերկրորգ կռուին* «Ապա ստրատն 
Ցոսնաց կազմեաց զզօրս իսր*** սոլնպէս և Մոսշեղ սպարապետն 
գոսմարեաց ի մի վալր զզօրսն ամենալն Հալոցք և էին կույս վա֊ 
ռեալ իննսուն հազարբ ընտիրբ9 նիզակ ի ձեռն9 թող զսպարա– 
Ար սՖ (Ւուզ* Ե* Ե.)» Ալս օրինակներոսն մէջ9 ինչպէս լա լան ի է* 
համ օր էն հալ զօրաց համար է խօսբը, և ոչ բանակին։ 

Փ՝երևս Ւ ուզանդ խորհրդով կը ստոսարացունէ Պարսից զօրաց 
թիսը և զՀալոցն կը փոբրկացունէ ի նշան բաջոսթեան ալս ^էյ։^– 
նոց9 որ սակասոսբ կարող էին զգէմ ոսնել ալեչափ անչափ բազ- 
մոսթեան։ Հասանական կը թուի սակալնք թէ ըոլոր Հալ զօրաց 
թիւնյ ի միասին հաշոսելով նաև զզօրսն նախարար աց9 որպէս ասա֊ 
ցաբ չէր անցներ հարիսր բսան հազարը9 իսկ Արշակոսնեացը մի֊ 
տլն% ոչ ասելի բան զբառասոսն հազար։ ՏԼալս կը թոսի հաս տա֊ 
տել հին ինչ ասանգոսթիսն առ. Փսենոփոնի9 որ կը պատմէ9 թէ 
երբ 4իսրոս հարցոսց Հալոց թագասորին իսրոսմ դաշնակցին9 թէ 
որչափ էր զօրոսթիսնն Հալոց* թագասորը պատասխանեց* ութ հա֊ 
զար հեՆեալ և բառասուն հազար հետևակ։ —«\1իսրոս աս է* Լէյւ 
ցոլց ինձ, բանի՛ զօրոսթիսն իցէ բո ասա։ Աււ^* թագասորն Հալոց* 
Ո սթ հազար հեՆեալբ են և հետև ակբ չոր բ բիսրբ» (Փսեն* Ւյւաւո 
^իսո* 1*. լիշոսին ոսրեբ առ Ւոսզանգալ նաև «վաթսուն 
բիսր*ք «չորեբհարիսր հազար»*—«Ապա տալր հրաման թագասորն 
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Արշակ (ի խաղալն ի վերալ Ցունաց ^րրրձւ նիզակակից Հձապհոլ) Վար 
սակալ իւրում սպարապետին՝ դունդ դումարել, զօրս պատրաստել,։ 
Ել նա վաղվաղակի կատարէր զհրամանս թադա Լորին« չ–քէ#4**ք 
4աղար զօր կուռ, վա ռեալդ, որ ընտիրդ և պատերազմողդ էինք լի 
արութեամբ արուեստաց նահատակութեանն» (ք՝»ւ|. Ւ*)< Եւ. 
լեա դա շանցն Տովհանու կա լսեր ընդ Նապհոլ, ^րր1ւ. ձեռնթափ 
եղան Շոլնդ ի Հալոց , և Նապուհ կը պատրաստուկը *էաէ նուաճել 
իսպառ. զՀալս՝ «Աւ^ա արադ, ասէ Ւ ուզանդ, ժոզովեալ ի մի վալր% 
հանդէս առներ Վ^ասակ սպարապետն ամենալն զօրաց Հալոց, և 
գտան հեՆելազօր սպառազենդ կուռ վառեալդ նիզակաւորդ համակ 

միասիրտդ« միաբանք միամիտդ» (ք^ուզ* 1*. ՒԱ.^ւ Տալտ– 
նի ե սակալնք թե ալս թիւդ չափազանց են• հա լան ական ադոլն ալն 
եէ թե Հա/ք միշտ սակաւուդ պահեցին զերկիրն ի ձեռն դաջ սպա¬ 
րապետ աց իւրեանց» մանաւանդ դա քացն Մամիկոնենից։ Ւուզանդ 
ասե գՄ՛ուշեղե ալսպես♦ «Ա|Հ վթ.աքն զորավարն սպարապետն Հալոց 
լՏ եր ^^ւ մեՆաւ Լւ բազում նախանձու զամենալն աւուրս 
կենաց իւրոց, 1ւ միամտութեամբ և արդար վաստակով ջանալը հա¬ 
նապազ 1ւ վաստակեր ի վերալ թադաւորութեանն Հալոց աշխալ - 
հին։ քՀտիւ և զդիշեր կալր լաշխատութեանն* ջանալը և ճգներ կաԷ 
ի ՛ճակատ ու պատերազմին ք Լւ ոչ թսղոլր բնաւ ամենևին և ոչ դոն 
զկորի մի դետին ի սահմանաց երկրին Հալոց ուրեդ վտարել♦ ի վե– 
րալ աշխարհին կեալ և մեոանել, ի վերալ անուանն դաջութեանք 
ի վերալ բնակ տերանց և ի վերալ բնակչաց աշխարհին , ի վերալ 
դրիստոնեութեանն հալատսլ, ի վերալ հաւատացեալ լ\Լստուաե և 
ի քրիստոս մկրտեալ ժողովրդոց» ի վերալ եկեղեցեաց և ի վերալ 
նուիրեալ սպասուց, ի վերալ վկալարանացն քրիստոսի, ի վերալ 
ուխտի Ա»աու.&՜ք|ք9 ի վերալ դերց և եզբարց, ի վերալ մերձաւորաց 
տոհմինք ի վերալ բարեկաց բարեկիր բարեկամաց* հանապազ կալր 
զորավարն Մուշեղ ի նահատակսւթեան պատերազմին , զանձն փո¬ 
խանակ առնել աշխարհին, և լանձն իլր անխալեր ի մեռանել, զա֊ 
մենալն աւուրս կենաց իւրոց առաջի իւրոց բնակ տերանցն Արշա– 
կունւոց վաստակեր» (^ոլյ1* Ե* Ւ.)ւ 

80* Արդարև $ նալելով ստեպ լարձակմանց, զորս կը կրեին 
Հալդ մանաւանդ ի Ծասանեանց , —(ոխերիմ թշնամեաց և՛ Աբշակու֊ 
նեաց, զորս, իբրև պահլաւ հարստութիլն՝ կը համարեին նոդա իւ– 
րեանց ոսոխսք և՛ դրիստոնեութեանն որ հզօրադոլն կապն եր Հա1"Տ 
րնդ Յունաց^—դժուարին եր խտղացոլցանել ալեչափ զօրս լաճախ 
ալսր անդր ալնպիսի երկրի մեջ՛ք որ լի եր լերամբդ, խորաձորովդ 
և դետովդ մեՆամևՆօդ և փոդումբդ♦ բարերախտութեամբ նոլն 
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դժուարութիւնն ունէին սավալն նաև. թ՜շնամիդ ։ Ոք֊ստի Մուշեղ, 
թերևս խրատհալ ի Շունաց՝ խորհեցաւ ալլ իմն հնարս լամրու.- 
թիւն աշխարհին լերեսաց Պարսից էւ ունել զառ.աջս ալն դժուա– 
րութեանց, ալն է շինել զօրանիստ բազարներ մ Էն մի կամ երվուա 
լիւրաըանչիւր գաւառս, |լ զինուորել զա զա աս Հալոց արյունի թո֊ 
շակաւ, որում թուի թէ կամ էին նպաստել նաև. Շոլնը։ «Եւ. սպա¬ 
րապետն Հալոց Մուշեղ, ասէ I՝ ուզանդ,««» հոգալր հանապազ վտսն 
թագաւ որութեան աշխարհին Հալոց, թէ կամ որպէս շէն լի¬ 
նել մարթասցէ, և. հանապազ երկս արկանէր բարեխորհուրդն, 
զի հաստատուն կտլ կարասցէ թադալորութիւնն։ ԽորհԷր և֊ս ընդ 
իշխանսն Շունաց, 1ւ նորօր ընդ կալսերնք թ է պարտ է նոցա րա~ 
զար մի շինել լերկրին Հալոց ի մի մի դաւառսն, որ մին մի ըտ– 
ղարսք որ երկուս երկուս, ամուր պարսպաւորս• զօրանիստս հաս¬ 
տատել րնդ ամենալն երկիրն Հալոց մինչև, ի %անձակ սահման եր¬ 
կիրն 9 որ Պարսից կուսէ էր, Հալոց սահման էր* և. զամենալն ազատ– 
սըն Հալոց կալսերական թոշակ օրն պինուոբել, զի ալսպէս ամենալն 
զդուշութիւն լիզի »«- ի թշնամեաց իլրեանց, ի զօրացն Պարսից։ 
Եւ թադաւորն Շունաց լան ձին ունէր մեՆաւ խնդութեամբ առնել 
զալս• զի ալսու ամենալնիւ աշխարհն հաստատուն լէցի և. անշարժ9 
զի մի կարասցէ թադաւորն Պարսից լի*~ր վտարել զաշխարհն Հալ¬ 
ոց» (Շուզ* Ե« ԼԳ#)ր Ծավալն ամրաստանուեցաւ րաջ զօրավարն ի 
չարախօսաց, որպէս թէ կամ էր վալսեր մատնել զերկիրն9 և սպան- 
ուեցաւ չարաչար ի խնջոլս հրամանաւ մանկաբարոլ թ ադա լորին 
Վ^արազդատալ։ է ուզանդ մանր և. գեղեցիկ կը ւզատ մ է զալս եղերելի 
պատահար։ ՀւՆբրև. տեսանէին զթադաւորն Հալոց Վ^աբազդատ մևՆ 
նախարարրն Հալոց, թէ մանուկ բանսերթուկ է, քչայւ ի բարոլ 
որոշել չդիտէ՝ սկսան ալնուհետև. ըստ կամաց իւրեանց վարել զթա– 
դաւորն♦ որպէս 1ւ կամ էին՝ բանիւր իւրեանց տանէին 1ւ բերէին 
զնա։ նա առաւել ունկն դնէր մանկտոլն9 որ ի տիոց հասակակիցր 
էին նորա* առաւել րան զեերոցն իմաստնոցք որը կարող էին զօդ– 
տավար խրատն մատուցանել նմա։ Ա|| ք՝ատ, որ նա հա պետն էր 
աքԸէին Ծահռունեաց տոհմին, դալեակ սնուցիչ թագա լորին Վա– 
րազգատալ կամեցաւ նա զդորՆ զօրավարութեան սպարապետ ու– 
թեանն Ս՝ուշեղալ լինըն լափշտակել ի նմանէ։ Վաէւ1# ալսորիկ ոկը– 
սաւ ըսիս մատուցանել զնմանէ առ թադաւորին Վյարազդատալ առ 
իւրում սանուն 1ւ ասել, թէ սկզբան ի նախնեացն հետէ զձեր 
Արշակունեաց տոհմին՝ Ս ամիկոնէից է կորուսեալ, զի հակառակորդը 
ձեր դոըա լեալ էին ի բնէ անտի, և համակ ^երկիրս Գո9ա ^ 
կերևար մանաւանդ Մուշեղի, զի ալր չար է և. նենդաւոր։ Ղի սի- 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



քելի է թ՚շնամեաց ձերոց և ատելի սիրելեաց ձերոց, և համակ ընդ 
ձեզ նենդաւ կ գնացեալ, երկմտութեամր և դժխեմութեամբ։ Ոչ 
ալն Մուշեղ եէ որ ի թագաւորութեան ժամանակ Պապալ ի պատե¬ 
րազմ ունոն Պարսից Հանիցս անգամ ձեռնհաս եզև սպանանել զՇա– 
պուհ ար Հալն Պարսից ք և ոչ եոպան, ալլ արձակեաց պյթշնամիէև 
երբեմն զկանալո Նապհոլ թագա լորին ի բուռն էարկյ էւ խնամոտ 
դթով ժանուարօՀ արձակեաց զնոսա զհետ Նապհոլ։ (1*չ ալդ ալն 
Մուշեղն էք որ զէ1ւռնալր ար Հալ Ապուանից ի բուռն էարկք 1ւ սպա- 
նանել ոչ կտմեցաւ, ալլ արձակեաց զթ շնա մին։ Մչ ալդ ալն 3* ու¬ 
շեղն Է։ հի զար Հալն Պապ հրամանալ և դորին խորհրդովդ զօր ա– 
վարբն 3 ունաց ս պանին, զի դա ոխացոլց և գրգռեաց զար Հալն Շու– 
նաց ի վեր ալ թագաւորին Պապալ՝ մինչև ետ սպանանել։ Մլլ ար– 
ժան ե մեռ.անել ի ձեռաց Հոց, և չէ պարտ կեալ դմա։ Այչ թե 
ոչ ա՝ճապարեսցես, ար Հալ, ալժմ զ հալ երկիրս խորհի /նուլ Հազա- 
ՀՕՀ, և զորանիստ առն է աստ րնակութեան զօրացն Ցունաց։ Եւ 
ալնուհետև կամ թագա լորն 8 ունաց հանէ ի րէն զթագաւորու– 
թիւնս Հալոց, կամ ալս Մուշեղ սպանանե ^ ինրն թագա- 
ւորե* Եւ. ալսպիսի բանի ահ գաղտնի հանապազ զթագաւորն դըր՜ 
գռկին, մինչև հաւանեցալ ըստ կամաց նոցա զսպարապետն զզօրա– 
վարն Հալոց սպանանելւ \նպա խորհուրդ արարին, թե որպես ըմ¬ 
բռնել կարասցեն գնա, Հանգի մեեապէս երկնչեին ի նման են։ 
զգալ՝ ասեն, մեե պատերազմ առնեյ և ոչ ոհ կարե զդեժ Հաջու– 
թեան նօրա ունել, րտլց հնարիւ հ մ եՀենաւորութեամր ինչ լինից ի 
հնարէ Մլսպես սպասեին նմա։ Եւ եզև լաւուր միոջ հրաման 
ետ Վ^արազդատ ար Հալ Հալոց ընթրիս մեն գորնել և մեն պա– 
տրաստութիւն առնել« և կոչել հրամալեաց լընթրիսն զամենալն 
աւագս պատոլականս և զմենամենս, և զզօրավարն Մուշեղ։ Պա– 
տրաստեաց Վարազդատ արս ընտիրս հզօրս, զօրեղՀ, գի ք|աք(ք 
կալցեն գորնոլն, հարկանել լան կարն օր են լանպատրաստից լեղակար– 
նումն ժամու ի վեր ալ Մուշեղի։ Ձնոսա Հաջ ուրախ առներ մենա– 
պես։ և շատ գինի տալբ ըմպել և րազում առներ գրօսումն ու- 
րախութեան։ Ար Հալն Վ^արազդատ տալբ նշանս լաո աջս գոլն ալնո- 
ցիկէ զոր եր սպանողն պատրաստեալ, եթե լոբմամ գիտիցեՀ, թե 
Հաջ արրեալ իցե ն. զմտօՀ զառանցեալ լարրեցութենե սպարա¬ 
պետն Մուշեղ՝ ես լարուցեալ իբրև ի Հ եմիշն երթալոլ պատ՞ճառալ, 
և դուՀ պատեսջիհ գնովաւ։ Եւ եզև իբրև անցին զառանցին ի դի– 
նւոլն՝ ըստ չափ անցանելով, և թադաւորն Վ^արագդատ պահեր զան– 
ձըն ի դինւոլն* իբրև դիտաց Վ^արազդատ, թե արդ լարրեցութենե 
մտաց ինչ չզդան՝ ինրն լարուցեալ իբրև լապարահե զանց առնե– 
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լոյ պատճառաԼք և ա լագանին ամենաալն բազմականալն լոան կա¬ 
ցին աո հասարակ, իք-րե– նմա պատիւ ինչ առնել։ Եւ լանկարՆ 
արրնք որոց էր տուեալ հրաման* երկոփաասն այր կից կից Հք*1Գ 
զկնի կողմ անէ գնման է բոսւն հ արկան էին ք վեց այր ի մի բազուկն 
Մուշեղի, և վեց այր ի միւս բազուկն $ Եւ ընդ ոտն կալ թադա– 
լորին՝ նալեցեալ ընդ նաք եթէ ալս ընդէր է, և թագա լորին պատաս¬ 
խանի տուեալ ասէ♦ Մրթ աո Պապ արրայ, հարց և տեսք թէ ըն– 
գէր է ալզ֊ք ե. թագա լորն ի գուրս կոյս գնացեալ ևլանէր։ Եւ ասէ 
Մուշեղ• I1 վերալ բազում իմոց վաստակողն արեան և րրտան, և 
սլար օրն զրիրան ջնքելոյ, ալս հատուցումն եգև ինձ։ Ւփլց իք֊րե֊ 
եհաս ինձ մահս% թէ ի վերալ ձիոլ գիպեալ էր•••* Ղալս միայն 
բանս ժամանեաց ասեր 1ւ այլ ոչ ինչ ոչ։ Եւ. անդէն Թաա ՍաՀ– 
ո.ունի գերաննք զոր լիւրում ազգերն ունէր՝ հանեալ, անցոլց ընդ 
փողս ղօրավարին Մուշեղի, և անգէն ի բաց եհաա զգլուխ նորա* 
(ք^ոլզ* Ե. ԼԵ.)* Ալսպէս ի գեր և. ելաւ խորհուրդն ամրացուցանելոլ 
զերկիրն։ 

Ջ1. 1)չինչ ընդհատ րաջութեամբ պահեց զերկիրն նաև Մա– 
նուէլ եղբայր Մուշեղի։ «Ամենայն երկիրնք ասէ ֆուգանդ, ի խա¬ 
ղա ղութեան էր ընդ հովանեաւն Մանուէլի զամենալե աւուրս կե¬ 
նաց նորա♦ ամենայն մարդիկ երկրին Հայոց վալելէին լաւուրս իւ– 
րեանց, ուտ էին և ըմպէին և ուրախ լինէին մինչև ի բաժանումն 
երկրին Հայոց և ի րակտումն թագաւորութեաննր> (ք՝ու^* Ե* 
8ետ մահուան Մանուէլի ևղաւ այս րակտումն, այլ սկիզբն, եթէ 
միտ դնևնր պատմութեան հոլ ղան դալ՝ անգսաին Մրշակայ ժամա¬ 
նս։ կէն է ի պատ՛ճառս սաէպ պատերազմացք որ լուեին լրին զազ– 
գրն և եզան պատճառ անկման սահմանագլուխ գաւառաց։ ԱՀա բանր 
ֆոլզանդայ* էւՏԼերեսուն և զչորս ամս ետուն պատերազմ երկիրս 
Հայոց ընդ թագա լորին Պարսից , և լետ ալնորիկ ձանձրացան պար– 
տեցան լրան աշխատեցան երկորին կողմանրն։ Ել սկսան սորսորել 
գնալ ի բան ակ էնր Հալոց թագաւորին« թողին զիւրեանց արրալն 
Մրշակ։ 8այց նախ այսմ գնալոյ սկիզբն առնէին մեՆամեՆ ալագա¬ 
նին* նախ բդեաշխն Մղձնեաց և *Նորշիրական բդեաշխն, և Մ ահ– 
կեր տանն, և Նիհորականն և սս ըն տ թէին, և ամենայն նախա– 
րարութիւն Մղձնեաց, և զօրն և տունն տո հմին Մղձնեաց կոզմանն 
ապստամբեցին լարրայէն Հայոց Մրշակայ, և չոգան կացին առաջի 
աբրային Պարսկաց Նապհոլ* և պարիսպ աՆին ի Հայոց կուսէ որ 
Ղորայն կոչեն• դրունս գնէին և զատուցին զիւրեանց աշխարհն ի 
Հայոց։ Եւ. յետ սորա Ղ՝ուգարաց բդեաշխն, և յետ սորա %որայ դա¬ 
լա ռին տէրնք և Չողբալ գաւառին տէրնք և ընդ նոսա *\՝արգմա– 
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նաձորոլ տէրն։ Եւ֊ որբ մօտ էին ի նոսա կողմն ալեր ձեռին (այ– 
սինբն% ալն գաւառաց որ էին աւաա^ որ շուրջ էին զնոբօբ միաս– 
հաղոլն ապստամբեցին ի թագաւորէն Հալոց \Լրշակալք և. չոգան 
գնացին աո. աջի կացին թագա լորին Պարսից Նապհոլ։ Ապստամբե¬ 
ցին լԱրշակալ արբալէն Հալոց ամուր գալաոն \Լրձախալք և. ամուր 
գա լառն Տմորեաց, և. ամուր աշխարհն ^\որգևաց* ապա և. տէր գա– 
լառին ^Հորդուաց չոգալ եկաց առաջի թագա լորին Պարսից։ 8ետ 
ալսորիկ տպաաամբեաց ի թագաւորէն Հալոց և. քշիաԱ^յև^աՀ 
Լա ւա տա լին) տունն Հալոց թագա լորին , որ էր զԱտրպալական աշ– 
խարհաւն. լետս եկաց ի թագաւորէն Հալոց ամուր աշխա րհն ՍՆր– 
րաց, լետս եկաց լարբալէն Հալոց 1ւ աշխարհն ճաղբից* եթող զար֊ 
բալն Հալոց և գնաց Ծ աղա մ ոլտ տէրն Անձտեալ, և ընդ նմա իշ¬ 
խանն մենի ՝Ծոփաց, և գնացին առ թագալորն Ցունաց։ Ս՝իջնաշ¬ 
խարհն (և) մն ացեալբն լերկուացան լա բբալ էն, և ոչ կամ էին լսել 
թագա լորին իլրետնցք ոչ մի ինչ իրս զոր նա կամէր։ Եյլ գձձեցաւ 
թագաւորութիւնն մենապէսՖ (8ուզ* 1** Եէ– թէպէտ լետ թա¬ 
գա լոր ե չոլն Պապալ Մուշեղ սպարապետ հնաղանգեցոլց առ ժամա¬ 
նակ մի ապստամբ գաւառնեբն՝ նորոգումն ալն կը թուի թէ չտե֊ 
ւեց ընդ երկարն Մօա ի բաժանումն թագալորոլթեաննք մինչ Այւ– 
շակ վերջին ի բաժնին 8սւնացք 1լ նոսրով վերջին ի բաժնին Պար¬ 
սից կը թագաւորէին% երկիրն արգէն անկան և. վատթարացան էրա 
ֆուգանդ լետ պատմելոլ գբաժանումն զալն* կը լաւելու ի կատա– 
բան կոլս պատ մ ութեան իլրոլ* բազում գաւառբ լերկոցունցն 
հա տան♦ նուազեաց բաժանեցաւ ցբուեցտլ թագաւորութիւնն Հալ¬ 
ոց, պակասեաց լիւրմէ մենութենէն լալնմ ժամանակն 1ւ լապալ» 
(ք՝»լ^# Ջ* Սև)* 
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րա արոս աա արա սւ* 

ք. ներքին եւ արտաքին թե բութիւնք ազգին։ 2. Սակաւու– 
թիլն եւ պակասութիւն ղպրութեան։ 3. Ցողդողղութիւն ի բարս։ 
4. Ապերախտութիւն. Մամիկոնեանք: 

1. 81րա խոսելս յ այ* չափ գվար չութ են է Արշտկունի տէրու– 
թեան9 զոր իբրև, արևևլևան արձակ միապետութիւն կ*ընեայեցու– 
ցանէ մեզ պատմութիւնն՝ գանք այժմ խօսել համառօտիլ զբուսոյ 
բարուց Հայոց՝ իբրև, ազգ է Լայք էին արդարևդ բառին բուն նշա֊ 
նակութեամբ՝ ազգ9 վառն զի ունէին ազատ ազգի և ժողովըր– 
գեան հարկաւոր ամէն տարր։ &՝ԷպԷտ հարկատու և ընգ ազդե– 
ցութեամբ երկու հզօր տէրութեանց դրացեաց՝ կը վայելէին աղա֊ 
տութիւն ընտրութեան, օրէնսդրութեան, պատերազմի և խաղա- 
ղութեան, դինուոբութեան և դա շանց է Առանց լինելոյ բոլորովին 
զուրկ տեղական և քաղաքական կարևորութենէ, ի պատճառս ան¬ 
նման գրից ևրկրին, ի մ էջ երկուց եովուց, Պոնտոսին և Կասպից է 
որովք բաց էր նոցա ճանապարհ տուրևառիկ, միովն՝ յՆւրոպա, և 
մի ւսովն% ի էեգիկսք և ի մ էջ երկուց նշանաւոր գօ տեացք կ ովկա– 
սուն և հորգուացք իբրև հզօր պատուարաց ընդգէմ հիւսիսոլ և 
հարաւոյ,-բաւական ընդարձակ սահմանք որոյ անթիւ ազգերուն 
մէջ էր արդարև Հայն առաջին և գլխաւոր,-հանդերձ այսու լինե¬ 
լով ևս ի բոսսոյ բարուց հանճարեղ, երկասէր և ձիր՝ չկրցաւ ձգել 
յինքն քաղաքակիրթ՛ աշխարհի հայեց ուտեն և մնաց միշտ երկրոր¬ 
դական* ուստի և պատմութիւն նորա, մեեաւ մասամբ խառն ընդ 
Պտրթևաց՝ հազիլ կը յիշուի ուրոյն յոյն և հռոմայեցի պատմիչներէ։ 

3« Այս յետնութեան կամ մթութեան պատճառ էր ոչ սակա֊ 
ւութիւնն միայն—«Եմք աեու փոքր և թուով յոյժ ընդ փոքու սահ- 
մտնեար* (հՏոր* Ա# այլ և մանաւանգ, ըստ մեզ, դրի և դըպ– 
րութեան պակասութիւնն, ոբով զրկեալ մնաց այս պատուական 
ցեղն մ տա լոր զարգացման, որ էական տարրն է ի կեանս ազգս * 
գլխաւոր պատճառէն, փիլիսոփա յութենէ, առ որ, եթէ օրէն իցէ 
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դատել իւր փառաւոր լեզուէն՝ ունէր ի քւէր(ր հանձար, և ստիպուե– 
ցաւ շատանալ դարերով իւր անգիր վփպասանուիժեամր միալն։ Լաք 
ազդին մտաւոր պատմութեան մէք ալս մեՆ արատն, որ չափ և. ջա¬ 
նան ք որբել, ընեալելով զալն արտաքին ձախող պարագաներում կը 
լազթէ միշտ վճիռ, ^որենացւոլն, թէ Լալն ի բնէ չէր սիրող իմաս- 
տութեան♦ «ՒԱ թ՜ուփ, որպէս ալժմ% և առ. հինսն Հալաստանեալց 
լետլ անսիրելութիւն իմաստից» (^որ* Ան^.)ւ (&՝ող չվշտանան արդի 
Հայք ըևդ ա1ս վ&իռ * և ոչ համարին զալն իբրև, ցե ղալին ճակա¬ 
տագիր*—շատ տարբեր գարու մէջ և ընդ տարբեր պարագալիւք 
/ապրինք մենք ալ ժմ\$ 

ԱլսպԷս նախնիք մեր, ինչպէս էին թուով նոլնպէս մտաւոր 
մշակութետմբ մնացին միշտ տկար։ Եթէ լիշենք ևս աւատալին 
դրութիւնն, լորում իւրաքանչիւր նախարարութիւն կր կապուէր 
րնդ զօրաւորադոլն տիրող ցեղին Արշակունեաց աԼանդութեամբ կամ 
մանաւանդ ի հարկէ քան սրտիւ% ոչ ալլ իմիք կարեմք նմանեցու– 
ցանել զՀալս, լւալց ալժմու քիւրտ ցեղերու, որ քան պփւրեանց ան¬ 
ջատ և վալրագ ազատութիւնն՝ ալլ աղատոլթիւն չեն ճանչնար։ 
Այքք ալնչափ ճշմարիտ է՝ մինչև Տակիտոսի ատնգէտս ազատութեան» 
(1յհ6րէօէ6 ւ^ոօէօ) կոչևլ զՀալս։ Ալսպիսի տարրներէ կազմեալ և 
ալնպիսի պար ադաներ է պաշարեալ արդարև չմարթէր կաէ Այւշա– 
կունի թագաւորութիւնն, եթէ չէր երկիւղն Հռոմալեցւոց, որոց 
քաղաքականութիւնն կը պահանջէր պահել աքս թագաւորութիւնն 
իբրև պատուար ընդդէմ Պարթևաց և Պարսից։ 

9. ք^-ալց Հալոց մենադոլն թեր ութի ւրւն իւրեանց ակարութեան 
մէջ ոչ ալնչափ ներքին ազդալին միութեան պակասութիւնն էր, 
որ չափ լոզդոզդութիւնն։ Յալսմ ևս որ չափ զկ Նեցուցիչ է մեզ նոլն– 
չափ ճշմարիտ վկալութիւնն Տակիտոսի։ բարս Հալոց% կըն– 
եալէ Տակիտոս ոչ գրից ևրկրին միալն, ալլ և, որ աւելի խոկման 
արժանին է ըստ մեզ բարուց մարդկանն։ «Անդուստ ի վերուստ, 
ասէ, հաւատարմութիլն թագաւորութեանն եղև ընդ կարեևօք, և՛ 
ի բուսոլ բարուց բնակչացն, և՛ ի գրից ևրկրին» (Տակ* ք՝* և 
ալլուր Լ11*)-<ւՀալք անհաստատք ի հաւատս1 կոչէին զերկո– 
սին կողմանս (զՀռոմալեցիս և զՊարթևս) միանգամ ալն։ Յալց և 
ալնպէս և՛ ի գրից ևրկրին և՛ ի բուսոլ բարուց1 էին լանկ ի Պար¬ 
թևս, ամուսնութեամբ խառնեալ ընդ նոսա ♦ անդ էտ ևս աղատու– 
թևան% նախամեՆար ընտրէին ի նոցանէ ընդունել տեարսա։ Ծակալն 
Հշդի*– խոսելով և ոչ ընդ Պարթևս ճշդիւ լարեալ էր ազդն* «Աա1ր– 
լութեամբ առ. Հո֊ոմալեցիս և նախանձոլ ընդ Պարթևս, որպէս ասէ 
նոլն պատմագիր* էին առ. երկոսին ևս կասկաեևշփք»։ Ալս ճշմարիտ է 
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մ անագանդ առ հեթանոսոսթեամբ* լետ քրիստոնէոսթեան սա կախ 
փոխեց աս աղերսն, էքւքւ զՊարթևս փոխանակեցին Յասանեանք , ան– 
հէճշտ թ շնա մ իք Հալոց, ոչ վասն տիրող ցեղին միալնք որ իբրև 
ազգակից էր Պարթևաց վերջին թագասորինք ալլև վասն քրիստո¬ 
նէոսթեան ք որ ասելի սերտիս կապեց զՀալս ընդ աբևմտեան դրա- 
ցսոլն։ Այնուհետև, կը տեսնենք զալս միշտ գիմեալ առ Հռոմալե- 
ցիսէ մինչևք ի գամ քան զգամ տկարանալ ալս վերջիններսսև ղօ– 
րոսթեան լարևեչս՝ Հալք թողան Յասանեանց ոխերիմ գիաասորոս– 
թեանն։ Աււ քրիստոնէոսթեամբ9 եթէ երբէք միտեցին Հալք ի Պար¬ 
սիկս՝ ի հարկէ էր ալնք երբ տեսան զանձինս թողեալ լքեալ հոո– 
մ էական ձեռնտոսոսթենէ։ Ե Տրգատալ նէինչև ամբողջ Հա լաստանի 
տիրող \Լրշակոսնի թագա սորաց վերջինն 1Հարազգատ՝ ամենեքին 
նստան Հռոմալեցսոց օգնոսթեամբ։ 3 ալն չափ ժամանակի միջոցին 
չեն մտներ ի Հալաստան հռոմալեցի զօրք՝ բալց միալն իբրև բա¬ 
րեկամ յ մինչ պարսիկ ղօրք կ՝ասպատակեն ման ասանդ քան կոս– 
գաե՝ համակ իբրև թշնամի և ասերիչ։ \Լրգարև ոչ փոքր պատիս է 
քրիստոնեալ Հալոց, որ ալս եկամոստ ղօրոսթեան գէմ 9 իսրեանց 
սակասոսթեամբն հանդերձ՝ գիտցան պաշտպան ել զերկիրն ասելի 
քան երկոս գար։ Փրիստոնէոսթիսնն ոսսոլց արդարև Հալոց ղի վե¬ 
րա լ աշխարհին կեալ և մեռ.անելն (ֆոսզ* Ե* Ցիշատակաց ար¬ 
ժանի է խրատն $ զոր բոա Յոսզանգալ վերջին Մամիկոնեան սպա¬ 
րապետն Մանոսէլ կոս տալ որգսոլ իսրոսմ \Լրտաշրիք խրատ՝ զոր 
քրիստոնեալ սպարապետ միմիալն կարող էր տալ։ ղՅետ ալսորիկ 
հխսանդացաս, ասէ9 սպարապետն Հալոց \1՝անոսէլ զախտ հիսան– 
գոսթեան մահոս* և կոչեաց ղորդի իսր զԱրտաշիր, և պատոսիրեաց 
նմա հնազանդ հպատակ կալ արքալին \րշակալ (է^եր^նոլ), և լի¬ 
նել միամիտ (անկեզն՝)* ջանալ և վաստակել և տալ պատերազմ9 և 
ի վեր ալ աշխարհին մտագիսր մ եռան ել* դի, ասէ, առ Աււաււա^ ալն 
տրգարոսթիսն մեն է և ընդոսնելի և ոչ Ասսւուա&՜ թողոս ի ձեռաց՝ 
լորժամ ալնպէս լինի ք ։ Անուն քաջոսթետն լերկրի թողոսք և զար¬ 
գարս սթիսն լերկինս ըննալեցոսցանէք։ Եւ. ամենևին ի մահոսանէ մի1 
երկնչի ք, ալլ լոսսասջիք լալն, որ զամենալն արար և հաստատեաց։ 
1* վեր ալ աստոսաՆապաշտ աշխարհի համ արձակոսթեամբ մեռարոսք, 
զի ալն ինքն մահ վասն Աււաքււ.ձ՜ռյ է, փոխանակ եկեզեցեաց նորա 
և ուխտի նորա և ի վեր ալ բնակ տերանց աշխարհիս \Լրշակոսնսոլն 
(Յոսզ* Ե. քւյ1է%)է նրանի՜ էր եթէ ամենալն նախարարք ոսնենալին 
ալս ոգին։ Փրիստոնէոսթիսնն տոսաս Հալոց քաջոսթիսնք ալլ չկա– 
րաց ջնջել ի բոսսոլ բարոսց նոցա լոզգողգոսթիսնը , զոր տեսան էր 
իբր չորեքհարիսր ամօք լառ աջ հանՀարեզ պատմագիրն հռոմալեցի 9 
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(ւնՀպէս տեսանք։ ՏտկիքՈոսի դատաստան էն չէ հեռի Վշահան ալ 
գանգատն առ. նախարարս Հալոց* որ կր հր ասիր էին գնա լինել գլուխ 
երկրորդ ապստասմբութեանն։ ՎաՀան լետ քյրելոլ զվստահութիւն 
նոցա ի 8ոլնո 1ւ լաԱ Ղ–րատէ ա1Գս՝ հք* էէշՒտոլ^*է նոցա զրւուն ան– 
հաստատութիւն իւրեանց* «1քիաբանել խորհբգոլգ և ասել ձեզ* 
թէ լալ. է իմաստդ և արարէք% ոչ կտրեմ ասել և չիշխեմ* վասն 
զի զԱրեաց ոլժն և սաամբակութիւնն վ>աջ գիտեմ* 1ւ զՀոռոմոց 
թուլութիւնն և. զխաբէութիւնն *«« և վասն Վ^րաց ար բալի և Հո- 
նացդ զորս ասէք% առանձին* թեթ՜և, ինչ աշխարհ են և ալ– 
րուձիով սակաւաւորք* րա19 վաԱն Հոնաց* ո գիտաց, հ ալանին գալ 
թէ ոչ* որբ չենն ի միջի և. չերևին։ ք^ալց բան զամևնալն% ևս առա¬ 
վել լանձանց երկերուք* վասն զի մարդիկ սուտք էբ և անվստահք* 
(ալս ինքն՝ չվստահելիք)♦ (Փաբպ* ^»)ւ Գիտենք* թէ նախարարբ 
երկիցս կամեցան մ տանել զիւրեանց տէրութի ւնն հեթանոս դրա– 
ցւոլն* լերկրորգումն կատարեցին իսկւ ՏԼառաջինն կը պատ մ է ֆու¬ 
գանդ* զերկրորգն՝ V*որենացին։ «Ասլա ժոզովեցան մարդիկ ամենալն 
աշխարհին իշխանութեանն թագաւորութեանն Հալոց* և եկին առ 
մեե եպիսկոպոսապետն Հալոց Ներսէս* մեՆամեՆք* նախարարբ* 
կուսակալք* կողմնակալը* գալառատեարք* գորՆակալք և գասա– 
պետբ շինականաց• ի մի վալր եկեալ ժոզովեցան* խօսել սկսան ընդ 
երսիսի և ասեն« Գոլ* տէր* բեզէն գիտես* զի ալս երեսուն ամ է*** 

զի ոչ մի ամ մեզ հանգիստ ոչ եղև ի պատերազմ է* և համակ սրով 
և սուսերօք և ի սլաբս և ի տէգս նիզակաց զբրտունս երեսաց մե– 
րոց ջնջեցաբ։ Եւ. տրգ ոչ կտրեմբ ալսմ ժոլժ ունել* և ոչ կարեմբ 
տալ ՞ճակատս• զի լաւ է մեզ9 թէ Նառալեսցուք մեբ թագաւո րէն 
Պարսից* որպէս ընկերքն մեր արաբին* զի թոզին գնա (քԱ^ւշա^) և 
գնացին առ թագաւորն Պարսից* և մեք սոլնպէս առնելոց եմք* 
զի ոչ ալլ ևս կարեմբ կռուել։ $՝է պէտ իցէ թագա լորին \Լրշակալ 
կռուել ընդ Նապհսլ՝ Վ^ասակալ և Ագուկաւ աներաւ իւրով տացէ 
պատերազմ* ալլ լալսմիկ Հալոց աշխարհէս և ոչ մի ալր ոչ ոք է 
երթալոց ի թիկունս օդն ական ութ՜եան նորա։ *Նմա եթէ պէտ իցէ՝ 
տացէ պատերազմ* թէ պէտ% մի՛* մեր թողեալ գնա* մեզ չէ փոլթւ 
Նսկ սուրբն ներսէս խօսէր ընդ նոսա որպէս օրէն էր* եթէ ձեսէք 
և քաջ զմտաւ աՆէք* և էիշեցէք զբանն Տեառն պատուիրանին 
միաբանութեամբ $ որպէս պատուիրեացն՝ եառալից հնազանդ կալ 
տերանց իւրեանց։ 9փ ամենեքեան դուք աւագիկ կա/բ եւ վկալէքք 
մանալանգ զի ամենեքեան դուք կեցեալ էք լազգէգ Արշակոլնլոլ♦ 
ոմանք ի ձէնջ գաւառաաեարք լեալք ի նոցանէն* և ոմանք մեՆամեեք 
աշխարհաց* ոմանք ալագ ալագ աւանաց* գեղից և գանձուց տեարք 
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լեալ Էհ և պէսպէս գաստակերտացն։ ՏԼի թէպէտև առ արարիչն 
Աւ#աւէէ.աձ՜ յանցաւոր իցեն ազգն \Լրշակունեաց% սակայն զձեզ կեցու֊ 
ցեալ զամենեսեան և յա զրո յ թօթափեալ է, զոմն գորՆով, զոմն 
պատուով, զոմն իշխանութեամր, զոմն գորՆակալութեամր։ ^ոլհ 
աւագիկ կամի հ անկ անել հեթանոս աց ի Նառայութիւն , և. կոբուր 
սան ել զկեանս ձեր յԱստուՆոյ, և մերժել պրնակ տեարսն ձերք զորս 
տուեալ է ձեզ նստուՆոյ, 1ւ օտար տեր անց Նառայեալ և. նույին 
անաստուաՆ կրօնիքյն ցանկալ։ 0՝այց լաս էի$Է ձեզ ղնոյն սիրել և 
յանձն առնուլ 1ւ նմին հալաներ և. մերժել յ անձ անց ձերոց զարար֊ 
չապաշտ թագաւորն։ 9փ թէ թի*֊ր ձաք էտ^ ^$>թշ"»կ՝ սակայն աւ>– 
տուաՆապաշտ է, եւ եթէ մ եղա լոր ևս իցէ՝ սակայն թագա լոր ձեր է* 
որպէս և դուրգ ասաց էհ առաջի իմ, զի այս չափ ամր են, զի մար֊ 
տեայր ևս ի վերայ անձանց ձերոց և հոգւոց , և ի վեր այ աշխար¬ 
հի) ի վերայ կանանց և որդւոց ձերոց, և որ մեՆն է Հան զամե֊ 
նայն% ի վերայ եկեղեցեաց ձերոց, ի վերայ ուխտի հաւատոց ձերոց, 
զոր ունիմր ի Տէր մեր Սիսուս քրիստոս* և համակ Տէր ետ ձեզ 
յաղթութիւն անուան իւրոյ։ Եւ արգ կաժիր փոխանակ քրիստոսի 
արար չին ձերոյ Նառայել ձեզ անաստուաՆն մոգութեան անօրինացն 
և նոցուն պաշտօնէիցն, ի թողուլ նախ զԽրարիչն մեր և ցնորուն 
պատուիրանս, զոր պատոլիրեաց ձեզ միամիտ կաԷ աո~ տեարսն 
մարմնաւորս, զորս նորայն արարեալ է։ Պ*ուցէ րարկացեալ ձէք Ա«– 
տուաՆ ձեթ և խլիցէ զձեզ արմատարի, և մատնեսցէ զձեզ հեթա֊ 
նոսացն ի չար Նառայութիւն ստրկութեանն մինչև յաւիտեան, և 
ոչ երրէր րարձցի լուՆն Նառայութեան ի ձէնջ. և րողորէր դուր 
առ Տէր* և նա ոչ լսիցէ ձեզ« վասն զի անձամր անկանիհ գ"*–Հլ ի 
Նառայութիւն հեթանոս տեր անց և աստուաՆանգէտ մարգկան, ի 
ձեռս հեթան ոս արանց, տերանց խստասրտաց, և րազում չարի գի֊ 
պեալ ե չանից է առաջի ձեր, և ոչ կարիցէր ՝ճողոպրել յայնմանէ։ 
|*ւյ^ նորա որ էին ի մի վա(ր ժողովեալ զա ղադակ հարկանէին» 
Հարող կարգացեալ միմեանց ձայն առնէին, շփոթ էին, ամրոխէին 
և աս էին. Լէձպա, գնասցուՀ, ասեն, սփռեցարուՀ յիլրաՀանչիւր 
տեղիս, ղի այդմ րանից մեՀ ինչ ոչ կամիմՀ լսել։ \1փռեցան յիլ֊ 
րաՀանչիւր տունս իւրեանցն (Ւուզ. 1». *Նոյն տեսարան կըր– 
կնուեցաւ առաջի \)ահակայ յետ ոչ րազում ամաց. «ք՝տյց թագա֊ 
լորն Հայոց \Լրտաշիր անհուն սկսաւ ողողանել յան առակ ցանկու֊ 
թիւնս, մինչև տաղտկանալ ի նմանէ ամենայն նախարարացն։ Սրոց 
եկեալ առ մեՆն 0ահակ% զրողոՀ րարձին, հրաւիրելով և գնա յօգ֊ 
նականութիւն ինրեանց* չարախօսել առ աբրային Պարսից և ի րաց 
ընկենուլ զթագաւորն իւրեանց և պարսիկ աՆել ունող աշխարհիսւ 
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նա ասէ* Ոչ աո. սուտս ունիմ զձեզ* իմ իսկ լուեալ է զայդ– 
պիսի աղետս ամօթ ալեաց , նւ բազում անդամ յանդիմանեալ ուրա- 
ցաւ։ Եւ արդ պարտ ե փոքր մի տանել թերութեան առնն, մինչև 
գելս իրացն խորհել մարթասցուք կայսերբն Ցունաց, և ոչ տնօրի– 
նաց մատնել ի ծաղր և յա յպանումն ։ Եւ նոքա ոչ կամեինք այլ 
ջանային համախորհուրդ զեա իւրեանց առնել։ Այլ նա ասէ. Ինձ 
քաւ լիքի մատնել գայլոց գիմ մոլորեալ ոչխար, և ոչ պատել զբե– 
կևալե կամ զհիւանդացեալն՝ տյլ գահավեժ առնել։ *Լի թե էր հա– 
ւատացեալ թագաւորի առաջի՝ փութալի և ոչ յա պաղեի, յուսալով 
զկանգնումն դլսրելոյն* այլ հեթանոսաց յառաւել կործանումն՝ ոչ 
առնում յանձն , ըստ այնմ, թե Մի/ մա տներ գազանաք գանձն խոս- 
տովանող քեզ։ ՝$անզի դրոշմեալ է աւաղանաւն, թէպէտև անառակ 
ե* պոռնիկ ե։ այլ քրիստոնեայ է* գիճացեալ է մարմնով, այլ ոչ 
անհ ալատ հոգւով* տկար է ի կանալս, այլ "I Նառայե տարերք ։ 
Եւ. զիարդ լինի ք ի տյդք փոխանակել պիմ ախտացեալ ոչխար ընդ 
առողջ գազանի, որոյ առողջութիւնն է մեզ պատուհաս։ Ւս^ նա¬ 
խարարազն զմտաւ ածեալ, իբր թե խաբկանօք իքե գործն, յապա- 
դել զնոսա զի զթադաւորն պատրաստեք ուս քե՝ ասեն ամենեքեան* 
Վասն զի ոչ համակամեցար մեզ չթադաւորել նմա՝ արդ և մ եք 
կամեսքուք և քեզ չքահանայանալ մեզ։ Եւ միաբանեալ ամենեքին՝ 
անքին առ արքայն Պարսի ք Վ«. ամ, հանդերձ 8ուրմակաւ ոմամբ արծ– 
կկաքի փառամոլ երիցու, չարախօսել զարքայէն զիւրևանց զԱրտաշրեք 
և զմեծէն 0ահակայ՝ զ8ունովք դլեալ խորհրդովն» (իէոր^ I1. 

4. Ոչ^րծչ ընդհատ ապերախտութեամբ, ման ալանդ թե նեն– 
դոլթեամբ կը թուի թե վարուած են նախարարք մեր ընդ վաստա– 
կաւոր ցեղին Մամիկոնենից։ ՀԼՄամիկոնենից գովութեամբ կը խօսի 
միշտ I՝ուզանդ։ Յձձրտաւազդայ որդւոյ Վաչեի անկելոյ ի պատե– 
ր՝ո ղմի առ Խոսլտվաւ՝ ասէ* ^արի որդի վաստակաւորի եք եւ. ի վաս– 
տակաւոր ազդե՝»* և զհօրեն ասեք թե *Նիներ ամենայն աշխարհին 
սուդ անհնարին (ի մահուան նորա), զի բազում անդամ եք Տեառն 
փրկութիւն տուեալ Հայոց ի ձեռն նորա՝» (8ուզ» 1*. ^Ա*|է Արշակ 
ի թագաւորելն՝ իսկ և իսկ ելանե ի խնդիր Ս՝ամիկոնենից, որ առ 
Տիրանալ հարբ նորա հեռացած եթե բանակեն• «Ցայնմ ժամանակի 
ի խնդիր ելաներ արքայն Արշակ տոհմին զօրավարաց ազդին քա¬ 
ջազն Մամիկոնենից*.. ապա երթեալ գտաներ զնոսա յամուրս աշ¬ 
խարհին Տայոց, յիւրեանց աշխարհին, և դարձուցաներ զնոսա յըն– 
տանութիւնն, զի պառակտևալք և քակտեալք եթ* յրնտանոլթենեն 
և յամենայն գործոց Հայոց ի ժամանակի խօլութեանն Տիրանալ» 
(Ւուզ* 1*. (՝♦)։ Պապ հի ացմամբ կը խօսի զնոցանե* խոոտոմանելով 
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գվա ստակս նոցա ի նախնեաց անտի. «Մահապարտ ենք ասէ9 ալնո֊ 
քիկ9 որ իշխեն խօսել չարութիւն զՄուշեղեք զառն է ք***ջե և զպա– 
տուականէ* նախնիք գորտ եկեալք աո. մեզ ի նախնեացն մերոց ի 
վերա ^ կեցեալք և մեռեալք են9 և հալր սորա ի վեր ալ հօրն իմոլ 
մեռաւ9 և սա միամտութեամբ մինչև ի մահ վաստակեալ ե* և 
բազում անգամ Աււաուա)՝ ետ մեզ լաղթութիւն ի ձեուս դորա9 և 
շնորհեի ալ. բազում խաղաղութիւն» (Տուզ. է* Ննքեանք իսկ 
Մ ամէկոնևան ք կը լիշևն լաճ աքս զհաւատալւմ*լթֆլ.ն քէւլ>հանց և. 
գ4 աստակէ Ալսպես Մուշեղ ասէբ ցՊապ. «Երդնոլր9 ասէ Ւ ուզանդ 9 
և ասեր 9 թե կեցից և մեռալց ի վերա է քո. որպես նախնիք իմ ի 
վերալ նախնեացն քոց9 որպես և հալրն իմ ի վեր ալ հօրն քո Այւ– 
շակալ1 ալնպէս և ես ի վերալ քո. բալց միալն չարախօսացն ունկն 
մի դնիցե ս» (ԱՆ^յւ)է Մանուել գրելով աո. Վարազդատ՝ կը լիշեցունե 
նմա զիւրեանց վաստակս և զփոխարենն9 զոր կրեցին նոլն իսկ Ար– 
շակունիներեն. «8ետ ալսորիկ պատգամ լղեբ սպարապետն Հալոց 
Մանուել առ. թագաւորն Վարազդ ատ և ասեր» թե Փոխանակ ամև֊ 
նալն ազգին մերոլ վաստակոցն9 զոր ի նախնեացն ի հնոց ժամա– 
նակաց հետե միամտութեամբ առ. ձեզ Արշակունիս վաստակեալ եմք9 
և եգեալ զանձինս մեր ի վերալ ձեր9 կեցեալ և մեռեալ եմք9 Լզի) 
ամենալն նախնիքն մեր առտջինքն անկան ի պատերազմունս ի վե֊ 
ր ալ ձեր9 Վասակ հալր Մուշեղի կորեաւ ի վերալ Ար շակալ արքալի9 
և մեք հանապազ վաստակեալ և աշխատեալ եմք ի վերալ թագա֊ 
ւորութեան ազգիդ ձերոլ. և փոխանակ կեանս աոնելոլ ընգ վաս֊ 
տակոցն՝ արդ որք ի թշնամեացն մեռան9 որք մնացին% զալն դուք 
Մրշակունիքդ կոտորեցեք* Արդ Մ ուշեղ 9 ալր քաջ9 եղյբալր իմ9 որ ի 
վերալ ձեր մաշեաց գանձն իլր ի մանկութենէ իւրմէ9 վանեաց կո֊ 
տորեաց զթշնամիս ձեր9 և ոչ կարացին թշնամիքն սպանանել դու 
կալար ի բազմականի խեղդեցերն (Տուզ. Ե* ԼԷփ 

Փառաւոր գովեստ ե Մամիկոնեանց է՝ ուզան գալ I1* դպրութեան 
գրեթե ամբողջ ք^* գլուխն9 ուր կը կոչե զնոսա 8ուզանդ «աներկեէլ9 
քաջասիրտ9 քաջանուն9 բարենշան9 բարեհամբաւ9 բարեգորՆ9 լաջո֊ 
ղակ ի գորե պատերազմաց ի բուն ի նախնեաց9 հանապազ լամե֊ 
նալն ժամ լադթող9 բարիանուն 9 իրաքաջ»* Թերևս ա ւելա բան ու¬ 
թի ւն համարեինք Տուզանդալ ալս գովեստն% եթե չունեիք նաև 
Փարպեցւոլն փառաւոր վկալութիւնը9 թե «Առանց առատին որդու֊ 
թեան ազգին ալնորիկ (Մամիկոնենից) և ոչ մի ինչ իրք և գորեք 
աշխարհիս Հալոց երթեալ են ի գլուխ» (Փարպ. Լ*)* Տապս տա մ բու֊ 
թեան անդ Վարդանանց* լոլս բոլոր նախարարաց9 նորին իսկ Վա– 
սակալ9 որպես պատմե նոլն Փարպեցին% եր ի Մամիկոնեանս. «Առանց 
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նորա (այն է Վ^արդանայ), ասենք մեր այս ամենայն կամդ և խոր¬ 
հուրդդ և ոչ մի ինչ վճարին»* Եւ պատդամաւոր դ, որ աո.ադե ցան 
ի Հայոց դարձուցանե լ յետս զՎարգան, որ դէմ եգեալ էր երթալ 
ի Շոյես հանդերձ ըետանեօդ ասեն• «Ոչ է հնար մեզ աո֊անց ձեր 
(Մամիկոնենից^ և ոչ զա սակի մերում երբէդ պատահել փրկութեան 
և կեալծ (Փարպ. անդ*)է 

քՏւ ւի սակայն ք թէ նախարարաց նախանձուն և չարակամ ու– 
թեան փորձն ստէպ սԱաած էին Ս՝ամիկոնեանդ ։ Մեծն Վ^արդան 
կը յիշէ զայս իբրև. Նանօթ՜ ինչ և յա յանի ք համօրէն իսկ ազդը կո~ 
չեչով վկայ։ «Ոչ որ փախուցեալս եմդ յերկիւզէ ոդ ինչ ււ|)ո| կար– 
ծիցէ զայս զմէնջք յորմէ ոչ ոդ երբէդ զանդիտեալ է յազդիս մե¬ 
րում և ոչ երբէդ—ասէ Լարդան ցպատդամաւորսն* — և թէ որպէս 
ի վեր այ բեկերին բարլոյ աո֊աւել դան զանձին միշտ հոդայով զան- 
ձըն եդեալ է այսմ տոհմի (Մամիկոնենից՝)՝ զայն և ամենայն դուդ 
Հայդ դիտէդ ստուդութեամբ ի պատմութենէ դրոց և ի էոելոյ ձեր 
յաւադաց։ ֆայց ի նենդաւոր խաբէութենէ ձերմէք զոր արարեալ է 
ձեր ընդ նախնիսն մեր հանապազ զայն ամենայն քիշելով դնացեալ 
եմդ յխնել անձնապուրծդ ք որպէս ցանկ ձեր մղեալ է զմեզ ի նեղ9 
և զձևր անձինս ի բաց ունելով* մեր միայն ազդս պատահեալ է 
վչտաց մեՆաց և մահուց» (Փարպ. անդ♦ ՏԼնոյն դան դատ բերաւ 
յաո֊աջ եղբօրորդի Վ^արդանայ Վշահան՝ ի հրաւիրել զնա նախարարաց 
քերկրորդ ապստամբութիւնն. &ՏԼձեր ծանուցեալ է փորձիւ իմ, թէ 
որպէս հարանց մերոց ուխտեցին երդմամբ և ստեցին» (Փարպ* 

0ւցւէ՚ւ26շ1 ևոՕՕՉԼՋ 



ԳԼՈՒԽ Գ. 

«ւււաո աււու ՊստւրօՒ»հ1Ն ւրտաէնհտտ* 
1. Աղրիւրք սլատմհւթեան Արշակունեաց։ 2. 8դյն եւ Հռո– 

ւքայեցի պատմիշք։ 3. ներքին եւ աղզպյին պատմիշք. Բուղանդ։ 
4. Իրք Հայոց առ Արշավունեօք։ 

1. Ցէրա ղնելոլ զալս Համ արւօտ տեսութիւն գվար չութ են է 
թագաւորութեանն Արշակունեաց՝ գանք պատմութեան ներքին և 
արտաքին քաղաքական մասին։ նախ պիտի հարցուի մենի, թի 
ինչ ադրիւրներու վրալ կը հիմնենք մեր պատմութիւնը։ Նւրաքան– 
չիւր ազգի պատմութիւնն, որպիս ալլուր ասացեալ ի մեր (Ա* մասն)* 
կը խնդրուի նախ իւր Հիշատակարաններին 1ւ, ի պակասել սոցա% 
ի պատմութեան դրացի ազդաց, ընդ որս ունիր ազդն ընդ երկար 
և ի մօտոՀ աղերս։ Գժբախտութեամբ՝ Արշակունեաց ժամանակի 
պատմութիւնն Հալոց, ինչպիս լալտնի ի՝ չունի բնիկ աղբ իւր, ուս¬ 
տի կը մնալ մեզ դիմել երկու մեՆ դրացի ազդաց, Պարթևաց և 
Հո֊ոմալեցւոց։ Հալ կամ իբր հալ աղբիւրք կ՚սկսին մտիլ ազդին 
ի քրիստոնիութիւն, և ալն մեեաւ մասամբ վկալաբանութիւնների, 
ալն ի հոգևոր վիպերի հաւաքեալ։ 1Ւաց ի է՝ ուզան գալ և ի Փ ար– 
պեցւոլն չուն էէմք պատմագիր աղդալին, որ իցի ալսմ անուան ար¬ 
ժանի։ Խորենացին տալ կու տալ մեզ Արշակունեաց պատմութիւն 
մի դրեթի անընդհատ ի սկզբանի մինչև ի կատարաՆ* սակալն մեր 
պատմադրաց հօր համբաւեալ դորեը, թող զի չի ժամանակակից՚ 
ունի, ինչպիս պիտի տեսնենք լիւրում տեղւո^ ալնպիսի թեր ուա 
թիւններ, որ կարեմք արկանել գնա ըսա տեզւոլն ի կիր> ալլ ոչ 
վստահել նմա իբրև ստուդիլ վալեր ական աղբեր։ *իալով լիշեալ եր– 
կ։ււ ազդաց գրացեաց* ի Պարթևաց չունիմք ամենևին ստոլդ պատ¬ 
մական աղբիւր աղդալին, ուր մարթ իր թերևս դտանել բազում 
ինչ վերաբերեալ մեղ« ինչպիս մերն, նոլնպիս նոցին իրք և զորեք՝ 
կը դտնուին ցիր և ցան ի զորես լոլն և հոոմալեցի պատմադրաց։ 
Ապա կը մնալ մեզ դիմել ալս վեր^նոց։ 

2, է1 և ի հո-ոմտլեցի պատմադրաց դիթ մեր պատմու- 
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թեան համար կարևորադոյնբ 1ւ, իբրև ժամանակակից կամ դրեթէ 
ժամանակակից ք արժանի հաւատարմ ութեան են Պոդիրիոս և \)տրա– 
բ֊ոն՝ Արշակունեաց սկզբան ևւ Նադման համար , և ապա կարդալն 
Տակիտոս, *հիոն ^ասսիոս և Ամմիանոս, որ դրեթէ մինչև ի վերջ 
Արշակունի թադաւորութեան կ ոստան մեզ զար տա բլին բազա բա կան 
դիպաց Հայոց հատուաՆներ, յորս լարելով և ներբին գիպաց յիշատա– 
կութի ւններ, որովբ առ՜ատ են ք^ուզանդ և հ*որենացին՝ կունենանբ 
բա սա կան ընդարձակ րովանդակութիւն այսր կարևորադոյն ժամ ու՛ 
նակի պատմ ութեան մեր որ ՏԼՊոդիրիոսէ և զ\)տրարոնէ խօսեցանբ 
յաո տքնում մասին մեր այս Զննական պատմութեան Լէջ 234, 235)է 

ոռնեչիոս Տակիտոս, լատին պատմիչ* որ եաղկեցաւ յերկրոր- 
դում կիսուն 11» գարու, առ. Փղաւեան կայսերօբ և առ առաջին 
յաջորգօբ նոցա Տրայիանոսիւ և Ադրիանոսիւ (64-134), կը կար- 
եուի մեռեալ ութսնամենի։ &՝ող ուրիշ դորՆերը Տակիտոս ունի 
Պատմութիւնբ և Տարեգիր բ անուն երկու, կարևոր դրուաե։ Պաա– 
մութիւնբ կը սկսին %աղրայէ և կը հաս նին մինչև Ներուաս (68- 
98^1 Տարեգիրբ կը սկսին ի մահուանէն Օդոստեայ և կ՛եր թան մին- 
չև ի մահն ՛հերոնի (14-64)է Այ» երկ ու. պատմական դորեոց մեե 
մասն հասաե է մեզ։ Տակիտոս յարգի է յւ»|*ք ոչ ոճին միայն, այլև 
դատաստանն երան ողջմտութեան և պատմ ութեան ճշդութեան ^ա- 
մար։ Ղ՝րեց* ինչ որ ինբ տեսաւ անձամբ և կամ լսեց շատ ^աւա– 
տարիմ ժամանակակից մարդկանէ։ ՀՕ)գոստեայ մինչև ՛հերոն) կամ 
ըստ 1°որենացւոյն յԱրտաւազդէ Ա-ոյ մինչև յԱրաաշէս ք% Տակիտոս 
կը յիշէ Հայոց և նոցա գրացեաց վերարերեալ բազում ինչ նոր և 
հետա բր բրական։ 

*Նիոն 4ասսիոս, յոյն պատմիչ, Նաղկեցաւ ի վախճանի ք՝♦ գա¬ 
րուն և ի սկզրան Պ՝–ին։ Վթարեց բարձր պաշտոններ աո ^Հոմոդոսիւ, 
Պերտինաբսաւ և Սևերոսն Աղէբ սանդրիս (180-230)ւ Նղաս անդամ 
Ներակուտին, հիսպատոս (229), կուսակալ Փոբոսն Ասիոյ և Ափքք– 
կէի* &*ող *էա1լ ^ասսիոս ունի Հռոմէական պատմութիւն ի 
դալստենէն Ննեայ յՆտալիա մինչև ի։֊ր ^իւպատոսութեան տարին։ 
Այս զորն էն 19 գիրը միայն ամբողջ <^ասաե են մեզ, մնացեալնե– 
րէն հատակոտորներ։ Այս պատմութեան մէջ յիշուաՆ էւ յԱրտա– 
ւազդայ ք^-է մինչև նոսրով մեե% Հայոց վերարերեալ բաղում ինչ։ 
Պատմութեան ճշդութեան և կարևոր ութեան ազադաւ ինչ որ ասա– 
ցաւ զՏակիտոսէ% զնոյն պարտ է իմանալ և զսմանէ։ 

Տետ ալս երկու. ալագ պատմագրաց կու ՛է՛՛՛լ Ամմիանոս II* ար– 
կեղինոս լատին պատմիչ աո. Տուլիանոսիւ (360), և էր ի բանակի 
նորա, երբ գնաց նա Պարսից գէմ։ Ամմիանոս ևս ունի ի ներուա– 
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սալ մինչև ի Վ^աղենտինիանոս (96—375) օՊատմութփւն Լռո մայեցի 
կայսերացաք ուր կան յիշուտեք մանաւանգ Արշակտլ և Պա սլալ մա¬ 
ման ակ էն՝ զՀայոց ոչ սակալ գէպը կարևորըք որոց ժամանակակից 
և մեՆաւ. մասամբ ականատես էր նա է 

14չ որ ալս երեր պատմիչը կը գրեն զՀալոց՝ են այնպէս կա¬ 
րևոր 9 միանգամայն ճշմարիտ ք որ թ-ԷպԷտ մեն մասն նոցաք մտնա– 
լյանգ պատմեալըն ի ՏակիտոսԷք չեն յիշօւաՆ մեր ազգային պատ– 
մութեան մ էջ (իմա առ. հ՚որենացւոյնէ ըան զի չանին ը այլ պատ¬ 
միչ ըան զսա այն ժամանակին համար)։ չեն կրնար թոզուփլ դուրս 
կատարեալ Հալոց պատմութենէք աո.անց Նայրաըազ թողլու մեր 
ազգային պատմութիւննք ինչպէս եզաՆ է ցարդ։ 

Փ՝ոզ ալս պատմիչներն, որ յիշուեցան և որ արդարև երևելի ըն 
են՝ կան ուրիշ լոլն և լատին մատենագիրը և պատմագիրը, յււրսց 
կրնալ աոնուիլ ինչ ինչ ըետրանաւյ մանաւանգ ժամանակակիցներին։ 
IԼյապիսի են Կիկերոն և Տիտոս ԼիւիոԱք առաջինն՝ ճարտարախոսք 
երկրորդն՝ պատմագիր լատին յԱ* գարու նախ ըան զ^ր* > Պլինիոս 
աշխարհագիր լատին ք Գէոգորոս 0իկիլիացի և Պլուտարըոս պատ¬ 
մագիրը յոյնք ^ուինտոս Կուրտիոսք Վէլլէոս Պատերկուղոսք Տուստի– 
նոսք ԱուետոնիոԱք 8ուլիոս Փլորոս լատին պատմիչը Ա« գարու ք Աւ^– 
պիանոս յոլն պատմիչ 8* գարոԼք Հերովգիանոս նոլնպէս լոլն պատ– 
միչ Գ. գարու ք ք%ուփոս, ՆւտրոպիոԱք Ապարտիանոսք Տուլիոս *1 ապի– 
տոլկնոսք Օրաւիոսք \Լլրեղիոս Վիկտորք Տրեբեզղիոս Պողիոն-լատին 
պատմիչը գարոԼք ՀՀոսիմոս լոլն Ե* գարու և Պրոկոպիոս նոլն– 
պէս լոլն ի քԼ-ումն առ. 8ուսաինիանոսիւ։ \Լյս օտար պատմիչըյ 
զորսք մանաւանգ զառաջինսնյ լիր ալի մարխ էր կոչել ադյբիլրս 
պատ մ ութեան Հայոց՝ յիշխցինը միայն համառօտիլ9 խախտելու հա¬ 
մար զալն կանխակալ կարՆիսք թէ Հալոց պատ մ ութփւնն հալ պատ– 
մագրաց մէջ միայն պարտ է խնդրեր և թէ ինչ որ սոըա կը պատ¬ 
մեն՝ ճշմարիտ էյ ինչ որ արտաըին պատմիչը՝ սոսո, թէպէտև 
իցեն սոըա Նանր և արժանա աւատք որպիսի է Տակիտոս։ Ռրևիցէ 
գէպըք լիշեալ ի Վ^արգանալ կամ ի հիրակոսէ և կամ ո*–րիՀ հա1 
պատմագրէք թէև հազար և աւելի ևս ամօը լառաջ ըան զպատ– 
միչնք և ոչ միայն առանց ապացուցիք ալլ և անհեգեգ՝ պարտի 
լինել ընդունելիք մինչ գէպը ալնպէս սերտիւ հիւսեալը Հռոմէա¬ 
կան շըեղ պատ մ ութեան հետ ք և պատմեալը ականատես և ժամա¬ 
նակակից մարգոց՝ պարտին համ արուի լ սուտ կամ սխար վասն զի 
պատմուաե չեն կամ այլտզէք֊ կը պատ մոլին ի ^որենացւոլն կամ 
յայլմէ ումեըէ հալ պատմագրէ։ 

3։ *Հ՝ալով ներըին կամ ազգային պատմչաց՝ յիշք*նը աո. ալ մ մ 
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զք^ուզանգ միտքն։ Ս՝ատեանն, զոր կոչեմը Ւ ուզան գ՝ է պատմու- 
թ՜իլն Լաք ույ ի Խոսրովայ որդւոք Տրգատայ, ոտակ կոչեցելոի մինչև 

* ի բաժանումն թ ագաւորութեանն \Լթշակունեաց, գորՆ Փաւստոս 
\ ուզանդ անուն ոլրումն յունի, որ կոշուաՆ է թարգմանչէն ՏԷՆ 
պատմագիր և ժամանակագիր 8ունաց, ինչպես լալան ի է գպրու– 
թեան վերջին 1*Ա« գլխոքն յաւելուաՆԷն• «\\ատարեէյաւ երրորգ 
գարը, քսան և մի պատմութեանց գպբութիւնը , ժամանակագիր 
կանոնը Փաւստեայ իւզանգեալ ժամանակագիր մեՆի պատմագրի, 
որ կր ժամանակագիր Աունաց»։ Այս հատուաՆին մ էջ փոխանակ 
«Փաւստեայ»՝ Վ^ենետիկ տպուաՆն 1832 ունի «փախստեայը»—«ժա¬ 
մանակագիր կանոնր փախստեայը ք՝իււղանգեայ»։ ԱյսպԷս՝ անունն 
Փաւստոս կը մնալ սակաւ ինչ տարակուսական• նայելով սակայն 
Փարպեցւոյն, որ կը կոչէ գնա «Փ ոստոս մուզան գազի»՝ կալանա¬ 
կան է թէ բառն, «փախստեայո Վ^ենետեան տպագրութեան կամ 
ձեռագրին՝ է վրիպակ։ Ւիւզանգ անունն սակայն ուրիշ երեր տեղ 
կրկնուաՆ է ի մատենին, այն է ի գլուխս վերջին երիզ գրոց, «Ջոր– 
ր«րգ գպրութիւն իւզանգեալ». «Հինգերորգ գպրութիւն Ւիւզան– 
գեայո* «Ւիւզանգեայ վեցերորդ խոստաբանութիւն»։ Երրորգ գպրու– 
թիւնն միայն ունի փոխանակ Ւիւզանգեայ՝ ֆուզանգարան– - «Ւու– 
զանգարան պատմութիւնը», եթէ բառն Ւուզանգարան չէ վրիպակ։ 
ԵթԷ միւս անունն մուզան գալ էր արգարև Փաւստոս, որ չորիցս 
յիշուաՆ է Ե* I1*)1» X» Ե և ՏԼ) բուն մատենին մէջ իբրև 
եպիսկոպոս, թելակալ մենին հերսիսի նորա կաթողիկոսութեան բոլոր 
ժամանակ, ձեոնագրոզ նորա ի սարկաւագութիւն (1*. 3՝*) և ի մա- 
հուան նորա առաջիկա յ (Ե* ազգաւ Լոռոմ — պատմագիրն 
Փաւստոս Ւոլզանգ՝ է նոյն Փաւստոս եպիսկոպոս։ Այս կը հետևի 
նոյն իսկ պատմութենէն։ Պատմագիրն կը խոստանալ ուրեը տալ ի 
վեըջ կոյս մատենին տեղեկութիւն զանձնէ, և կուտայ իսկ ի*~ր 
վերջին գպրութեան Ե* և X» գլուխներս ւն մէջ համառօտ աեզե– 
կութիւն զՓաւստոսէ ումեմնէ եպիսկոպոսէ* ապա Փաւստոս եպիս¬ 
կոպոս է պատմագիրն Փաւստոս։ Ջունի բաւական զօրութիւն առար- 
կութիւնն ոմանց, թէ տեղեկութիւնն զՓաւստոսէ եպիսկոպոսէ չէ 
այն, զոր պատմագիրն կը խոստանալ տալ զանձնէ, բանգի չէ ըստ 
ամենայնի համաձայն խոստման մսրտենագրին, այսինչն թէ փոխա¬ 
նակ տրուելու տասն գլխով և ի վախճանի գորնոյն՝ սրրուաՆ է եր¬ 
կու գլխով միայն և տասն գլխով յառաջ բան զվախճան գորՆոյն։ 
նախ հատուաՆն, ուր յիշուաՆ է խոստումնն—«\)տորոտ ամենայն 
պաամութեանց յաղագս իմ տեղեկութեան, որ միանգամ զմատեանս 
ընթեռնոյբ, տունը տասն համարական թուօբ»—է մութ• չյույւհ– 
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ներ թէ տասն գլխով տրուաՆ էր տեզեկութիւնն ք թէ տասն գլխով 
առ աջ։ Նրկրորգ, և մանաւանգ, գժսւարին է րնգունել, թէ պատ¬ 
մագրին և տեղեկութեան մ էջ յիշուաՆ անձին անուան նոյն լինելն 
ըստ պատահման միայն է։ Iնւ.ստի ըստ մեղ չիր րաւյական պատ- 
՛ճառ, ւղնգելոյ, թէ տեզեկութիւնն այն չէ կատարումն խոստման 
մատենագրին« ապա Փաւստոս եպիսկոպոս եւ Փաւստոս պատմագիր 
են միևնոյն անձն։ Ւայղ չէ նոյնպէս բանաւոր ասել զնոյն% զՓաւս– 
տոսէ եպիսկոպոսէ, որ յիշուաՆ է Ւ ար սղի \եսարաղւոյ թուղիՒերուն 
մէջք զի սորա կեն աղ ժամանակին Հանգա մանր չեն միաբան ^ան¬ 
գամ ան աղ կենաց և ժամանակին մերոյն Փաւստոսի, թէպէտ Ջամ֊ 
չեան զալն Փաւստոս ևս կը Համարի նոյն ընգ մերումն։ Տես Ջամչ* 
II. 447 ։ 

Ա/ւ^ չէ ան Հա լան ական ասել, թէ գպրութեան Ե. և Զ>. գլուխ¬ 
ներն, որ են Համառոտ նկարագիր անձին Փաւստոսի եպիսկոպոսի* 
կատարումն են խոստման մատենագրին* տալոյ տեղեկութիւն զանձնէ 
ի վերջ կոյս պատ մ ութեան իւրոյ։ Արգարև ըստ խոստման մատե¬ 
նագրին (տես զվերջին ՀատուաՆ գլխող ղանկին գպրութեան) կը 
թուի, թէ պատմագիրն ի կատարաՆի գորնոյն տասն գլխով պիտի 
տար զայն տեղեկութիւն, մի Կչգեռ պայն տրուաՆ կը գտնենր երկու 
գլխով միայն, և տասն գլխով յաո աջ րան զվախճան գորնոյն։ Ւայղ 
մթ ութիւն լեզուին տուտն է այնպէս կարն ել» Հեղինակին միտրն 
այն չէ։ Էաոն «ստորոտ» գրուտն է փոխանակ կվերջաբանի*։ ււ«– 
տի X» գպրութեան ղանկին զայն վերջին մասն պարտ է րնիժեռ– 
նուլ այսպէս• «Ստորոտ (^վերք) բովանգակ պատմութեանս։ Ցա– 
զագս իմ տեղեկութիւն, որող ընթեռնուն զմատեանս% և այլ ևս 
գլուխր թուով տասն*։ Եւ. արգարև Ւուզանգայ գպրութեան 
առաջին չորս գլուխներն են վախճան պատմուիժեան նորա, և ունին 
Ա. գլուխն՚ զպատմութիւն բաժանման թագաւորութեան Արշակու– 
նեաղ (388)՛ (՝. <հ. և 1*. գլուխներն% զպատմութիւն երիղ յաջոր- 
դաղն *Ներսիսի, այն է՝ Ջաւենայ, ՆաՀակայ և Ասպուրակեայ 390), 
առ որով կը թուի վախճանեալ ներունին Փաւստոս • իսկ Ե. և Ջ. 
գլուխր ունին զխոստաղեալ տեզեկութիւնն զՓաւստեայ • յետոյ կու 
գան տասն գլուխր այլևայլ եպիսկոպոսաղ և վանականաղ վրայ, որ 
էին նշանաւորր ի ժամանակին։ ^այղ եթէ գիղուր ևս, թէ այս 
մեկնութիւն բռնի է, և Հեղինակն ճշգիւ չէ պա^աՆ գլուխներուն 
կարգը, փոխանակ գնելոյ ի վերջ գորՆոյն իւր անձին վրայ տեղե– 
կութիւնը, դրաՆ է յառաջ և երկու գլխով միայն և ոչ տասն՝ այս 
չեղՆաներ մեր պատճառին զօրութիւնը։ Միշտ կը մնաք յա յանի, 
թէ փ աւ ոտոս եպհսկոպոս և Փաւոտոս Տուզանգ պատմագիր՚ են 
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միևն ոլն անձն է Լին ձեռագիր մատեաններսւ մ էջ մեր տպագրեալ 
գրոց ՀաԸԳԸ ^շք111–^1–^ պահանջել խիստ է։ 

Միսս ևս պատ՛ճառ, նոլն համարելսլ մեր դՓասստոս պատմա¬ 
գիր ընդ Փասստոսի եպիսկոպոսի այն է, զի պատմութիւնն ք՝»ւ– 
զանգալ է արդարև գործ ալնպիսւոլ, որ երկար ժամանա հ ԿԿ աՆ է 
Հալոց մէջ, որպիսի էր Փաւստոս եպիսկոպոս« քսք^ հմոստ ներքին 
գործոց և իրաց Հալոց։ 0աստիկ լարումը, զոր ունի պատմիչն առ 
՞Ներս էս մեծ՝ կը ցուցնէ, թէ մերձաւոր էր նա *Ներսէսի, տեղեակ 
և խելամուտ գորՆոց և վարուց մեՆի հալրապետին և միջամուխ 
գործոց Հալոց։ 

Նրեք մեՆ թերութիւն կը գտնեն առ 9 ուզան դալ, առաջին* 
թշնամութիւն առ ազգն, երկրորդ* աւելաբանութիւն, ձւ երրորդ* 
տգիտութիւն հալ լեզուի կամ խակութիւև* ուստի և կը հետևցու– 
նեն, թէ մատեանն է գրուաե օտարէ հալեր էն լեզուաւ և լունա- 
րէն գրով♦ (քանզի ոմանք թելադրեալ ի բանից Ւ*որենացւոլն—<ւԳիր 
Պարսից և Տունաց, որովք ալժմ առ մեզ գտանին ամբաւ զրուցաց 
մատեանք» Ւոր* Ա# I1*-կարծեցին, թէ Հալք լառ աջ քան զգիւտ 
գրոլն կը վարէին լոլն և պարսիկ ալբուբենիւ* մինչ «գիրն անդ և 
ալլուր առ նախնիս կը նշանակէ դպրութիւն կամ լեզու, և ոչ լոկ 
նշանագիր)ւ ք՝ալց ֆուգանդ, կատարեալ կղերական, եթէ ուրեք ուրեք 
կը պարսաւէ կամ մանաւանգ կը մեզագրէ զՀալս, երբ կը գտնէ 
զնոսա հակառակ կղերին կամ նուազեալս ի բարեպաշտ ութ են է՝ բա¬ 
զում ուրեք ևս կը գովէ զնոսա, երբ հլու և անսացող կը գտնէ 
զնոսա եկեզեցւոլ և եկեղեցական կարդաց։ \Լլսպէս Պ՝Լրթանալ ժա¬ 
մանակին վր***լ կը խօսի գովութեամբ* <ւ9աւուրս սորա (ի՚ոսրովու) 
եկաց և եղև քահանա լա պետ լաթոոն հօրն, փոխանակ հօրն իւրոլ 
և եղբօրն իւրոլ* երէց որդին Գրիգորի *Լրիհան էս։ Խաղազութիւն և 
շինութիւն, մարդաշատութիւն և առողջութիւն, պտղաբերութիւն 
և ստացուածաշատութ իւն և շահեկան ութիւն և մեծն աստուածա- 
սէր պաշտոն ի հաճոլակատարն բարութիւն լամս լաւուրս սորա 
աճել բազմացաւ» (9ուզ* <1*. 1՝.). և ի 1՝. գլուխն I1* դպրութեան, 
լետ բերանալիր գովելսլ զմեծն %երսէս և նորա բարե կարգութիւն– 
ներն՝ կը լաւելու♦ «Եւ եղև խաղաղութիւն և նորոգութ իւն լաւուրս 
նորա ամենալն եկեղեցեաց, և լաճախէր շուք պատուի ամենալն ե– 
պիսկոպոսացն ընդ ամենալն տեղիս Հալոց մեծաց։ Եւ լուսաւոբու¬ 
թի ւն կարգի եկեղեցւոլ ամենապալծառ ծաղկեաց ամենամեծ էիու– 
թեամբ* կարգեցան կարդք կա թողի կէ եկեղեցեաց ամենալն վալել– 
չութեամբ, և բազմացան կարդք սրբութեան պա չտամ անցն և պաշ– 
տօնէիցն լաճախութիւնն։ հակառակն կը պարսաւէ զՀալս իբրև 
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թուլացեալս ի րարեպաշտութենէ առ Տիրանալ.* աՏ*կնի թ՜ոպամահն 
լի նելոյ եր անելս յն 8 ուս կան, անառա^նորգր եղեալ իբրև զկ ոլրս 
մոլորեցան երկիրն լեզուին թորգոմական աշխարհին։ ՝ք՝անգի տուաւ 
նոցա ոգի մոլորութեան* աչս՚ գի մի տեսցենք և. ականջս՝ զի մի 
լսիցեն, 1ւ սիրտ* զի մի իմասցին դառնալ յապաշխարութիւն։ Ել պխա– 
ւարային խորխորատ կորստեան գտեալք հարեալ իւրեանց անձանց 
՜ճանապարհ կորՆանեցան անկեալր* զի ոչ աքն որ գսյր, որ նոցա 
մոլեգնութեանն պատկառուկս ար կան էր ըստ մեղս գորեելոյ, այլ 
անհովիլր էին։ &կորստեան ճանապարհն հտմարձակէին, ի չարիս 
կամ օր գնացեալր և կամ օր լեալր սրդիր բար կութ եան9 և առանց 
1Լստուեոյ շրջէին յաշխարհի կամակոր ազգ տանն Հայոց երկրին։ 
Նմանեալր լին էին այն մ հօտի խաշանց, որ զպահպանոսթիւն շանցն 
պահողաց պա հա պան ացն ի րաց մերժեցինք և. կամ օր իւրեանց կե¬ 
րակուր գէշ թշնամութեան գայլոցն մատնեցան՝» (Ւույլ* Տն 
Մեե գովութեամբ կը խօսի նա զանդ զկաթսղիկոսաց ։ Տ^Հրթանայ 
ասէ այս չափ միայն համառօտիւյ թէ (ւէուաայորէր և֊ առաքնորդէր 
նոցա սուրբն Վ^րթանէս իբրև. զհայրնք իբրև, զեդրայր իւր* իրա– 
ւունր և արդարութիւն Նաղկեա լ էին ի գարուն յայնմն (8ուզ* 
Գ. Ջ.Յ ուս կան է խօսի աւելի րնդարձակ* «Տ+ամենայե իսկ զեր– 
կրաւորս առ ոչինչ համարեալ ոչ լաւ համարեցաւ զանցաւորս, այլ 
զվերինն* երկնակեաց կենացն ցանկացեալ հայէր։ Լաւ համարէր 
զՆաոայելն միայն քրիստոսի) ոչ ինչ աՆէր ընդ միտ ղսէր թագա¬ 
լս րին կամ ի նմանէ կոլսէ զպատուեալնք կամ զմեՆութիւն կամ 
զընդանութիւն փեսայութեան թ ա գա լորին* այլ յայնմ ամենայնէ 
ուրացեալ հրաժարէրք և օտարոտիս Լւ գարշելիս և պատրանս հա¬ 
մարէր։ Լալ համարեցաւ զնախատինսն քրիստոսի րան զմեեսւթ իւն 
թ ագալ որացն* զճգունս վարուց ըևտրեալ անձին իւրոյ յերկոտսք 
սանամենից և. ի վե՜ր աոարին անայրւ« իլրոց հարցն նմանեալյ և 
զեղրօրն իւր ոյ Գրիգորի զօրինակ րերէր յան ձին* զրրիստոսեան լուեն 
առանց ամենայն յապաղութեան ձգէր մինչև ի վազկան» (Տ*# Ե*)է 
Նսկ զեղբօրէն նորս§ զԳրիգորիսէ ասէ* օւԱռաջի իսկ ամենեցուն էր 
սրանչելի և զարմանալի* խստագոյն և դժուարագոյն ան^ամարր 
Նանրարեոն վարուցն կրթութիւնր խստամ բերութեանն, պահ օր և 
սրրութեամր, տրնական հսկմամբ անձանձրոյթ աղօթիցն ջերմու– 
թեան առ Տէր Աստուաե կանխելոյ վասն ամենայն մարգոյ։ քէաւե– 
տ ար տնական ընթացսն և ղվերակացութիւն եկեղեցւսյ սրբոյ՝ շնոր- 
հօրն \Լստուեոյ աո անց սյակասութեան տանէր* առաւել ևս փու– 
թայլւ, զուն եդեալ յորդորելով գամ են ես Լան առ ի րարեացն րաջա– 
լերութիւն* զցայգ և զցերեկ պահօր և աղօթիւր և ուժգին խըև– 
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դրուաեովք եւ բարձրակալ կատարման հաւաաովքն* մերձաւորաց և. 
հեռաւորաց զհոդևոր եռանդն աՆէր. իբրև, զպատերազմասեր նա- 
հատակ* միշտ գանձն ի կրթութիլն և ի պատրաստոլթեան օւ նէր 
սւմենալՍ փոլքձութեանց և. վշսւաւյ, աո. ի տալ պաւոասիւա նի ամե¬ 
նայն համ արձակութեամր* վասն ճշմարաութեան հաւաաոոցն մար» 
տընչել որ վասն քրիստոսի՝» (Ցույլ* <1*. ՀԼՆերսիսէ յառաաք բան 
զկաթողիկոսութիւն նորա1 ասե* «էր երկիլղաՆ ի Տեառնէ Ասաօւ– 
եոյ* քոլժ ավանդապահ պատուիրանաց նորա• մարդասեր* սուրբ* 
զգաստ* սաստիկ իմաստուն և առանց ակնառսւթեան* իբաւանց 
իրալարար* ցաՆուե* քաղցր* խոնարհ* աղքատասեր* ի սրրութիւնս 
ամուսնութեանցն օրինաւոր* և կատարեալ սիրովն 1Նււա7ւձ*քւյք և առ. 
իւր ընկերս։ ըստ պատուիրանին — սիրել զամենայն մարդ իբրև, զան» 
ձըն։ Ղի ի զինուորութեանն այսպես կատարեալ եր վարուք լալու» 
թետմբ* որ մինչդեռ մանուկ իսկ եր* նա ամենայն պատսւի» 
րտնօքն Տևառն* 1ւ արդարութեամր* անարատուիժեամր 1ւ ամենայն 
պաշտամամբք աո ընկերս իւր։ \Լնձաձբոյթ էր* և– ս*֊ներ զնախանձն 
\Լստուեոյ* և եոայր սուրբ Հոդւովն» այսպես իսկ եր ամենայնիլ 
կատարեալ յամենայնի։ Եւ զաղքատս և զտառապեալս այսպես սիրեր 
և ակն աՆեր ի վերայ նոցա% զի ք|րւր ինչ զհանդերձ» և. զկերակուր 
հասա բակեր ընդ նոսա։ Եւ նեզելոց և աարակուսելոց օգնական և 
վերակացու* և ջատագով ամենայն զրկելոց լիներ 1աւտ««« Ցայնժամ 
եդ Տէր ի մի տս ամենեցուն% խնդրել իլրեանց ^ովիւ զայն* որ նոցա 
կտրող լիներ զ առաջնորդութ իւն կենաց ՜ճանապարհին ցս լցան ել։ 
Ել մինչդեռ, իսկ զձև֊ս ղինուորոլթեան յինքեան բերեր յերև.ելիսս% 
ներքին մարդովն վէ^րիստոս եր ՂԳ^9^աԼ և. աղն ուա կան 
վարս եր յինքեան կերպարանեալ։ Եւ յուսովն զոր ուներ* խաչեալ 
եր ընդ քրիստոսի* և թ՜աղակից ևղեալ եր Ը**Ղ– նմին* և. սիրով 
ւատոյ մեռեալ եր մեղտցն* եւ յարոլթեան յուսոյն արդարութեան 
սպասեր* Վ«ա#Ն այսորիկ յիրաւի արժանի եղև. սա աթոռոյն հայրա~ 
պետաց և. տեղւոյ հարցն իւրոց առաջն ողն <1։* Եւււ աւելի 
զկնի կաթողիկոսութեանն յաճախե Ցոլզանդ գովեստս զՆերսիսե* 
«Եւ նստաւ սուրբն Ներսես յաթոռ ^այրապետութեան։ ք1 ^ովուու» 
թեան նորա բազում խաղաղութիւն լիներ աշխարհին• զէ ի վարս 
կարդաց գնացից իւրոց նմանեաց իւրոյ ^օրն մեՆին Գրիգորի* ար» 
գարե, հայրարարոյ գտաներ» 1^*)* Ցետոյ կը յարե Եու– 
զանդ *Ներսիսի դորեերուն մանր յիշատակութիւեը ւՏեեամեե գովեսսւ» 
ներով* և կը բովանդակե ասելով♦ «Ոչ երբեք ուրեք եղև. նման 
նմա այլ ոք ի Հայաստան երկ բինա 

Ցչինչ ընդհատ գովութեամր կը խօսի Ւ ուզանդ զրարեպաշտ 
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թաղալո րաց, որպէս զՏրդատայ և զորգայոյ նորս» զ^ոսրովէ։ ՀԼՏրդատ 
կ անուանէ• «քաք և առաջինի»* — «81րա այսորիկ թադաւորեաց ^ւա– 
քոՀ Աոտակ, թ՜ուլն հՏոսրովու, որդի քաքի և. առաքինւոյն Տրդատսայ 
արքայի* (Ւ»ւյ« *)*• և ի գլուխն կսչէ գնա (ԼյառտջրնՆայ 
քրիստոսի*. —օւԾիրհլի էր աշխարհին պատուել զյառաքրնՆայն ՝Հրիս– 
տոսի զթագաւորն իւրեանց Տրդատ*։ ՀՀթադաւո ր ոլթիւնն ք^ոսրովոլ 
նոյնպէս կր դուք է մեՆապէս* -* <ւհ* աղա ղութի ւն 1ւ շինութիւն, մար¬ 
դաշատ ութ իւն և աոողջութիւնք պտզաբերութիւն և ստացուաՆա֊ 
շատութիւն և շահեկան ութիւն, և մեՆն աստուաՆ»սսէր պաշտօն ի 
հա՛ճոյակատարն բարութիւն յա մ ո յաւուրս սորա աճել բազմացաւ* 
(քՆււգ* 1՝« և այլուր (1»Ա.) կը կոչէ գնա <ւքաջ այ։ անց, 
աշխարհաշէն**—«\Լպա յևտ այսորիկ փոխեալ լին էր ար անցն 
աշխարհաշէնն նոսրով թադաւորն Հայոց մեՆաց. և ժողովեալ աշ– 
խար եդեալ լացին գնա ամենայն սահմանք աշխարհաց դաւաոաց 
Հայոց մեՆաց*։ Նաև գնախարարաց, ,Մ ամիկոնեանց ման աւանդ՝ 
բազում ուրեք դովութեամբ կը խօսի ֆուգանդ, ինչպէս տեսանք 
վերադոյնն։ Պատմիչ մը, որ այսպիսի և այս չափ դրսւատեօք կը 
խօսի ազդին հայրապետաց, թաղալո րաց, ղօրավարաց, նոյն իսկ 
երկրին կարդաց և յօրինուաՆութեան վրայ ըստ տեղւոյն՝ կրնայ 
թշնամի կոչուիլ, եթէ ուրեք ուրեք պատ մ է ազդին թերութիւն– 
ներն և մոլորութիւններն ևս անաչառապէս։ ՝8աՆ զդովեստս Ւու– 
զանգա յ չեն նուազ իրաւացի պարսաւքն, ման ալանդ զժամանակէ 
խօլութեանն Տիրանայ, մինչ երկու ^այրապետք, Յուսիկ և *Ւա֊ 
նիէլ, սպանուեցան չարաչար՝ հրամանաւ անխրատ թադաւորին։ 
II եՆադոյն պարսաւ ֆուգանդայ զՀայոց կը թուի սմանց այծ, զոր 
տսէ, թէ Հայք ի սկզրանէ սւղզութեամբ չընկա լան զքրիստոնէու֊ 
թիւնն, այլ մարդկօրէն պատճառներ է ստիպեալ♦ «Ւ վաղընջ»։ւց, 
ասէ, յորմէ հետէ առին նոքա զանուն քրիստոնէութեանն՝ լոկ մի¬ 
այն իբրև զկրօնս իմն մարդկութեան յանձինս իւրեանց և ոչ ջեր– 
մ եռանդն ինչ հաւատովք ըն կալան։ (1չ եթէ որպէս պարտն էր> 
դիտութեամբ, յուսով կամ հաւատով, բայց միայն սակաւ ինչ որք 
զհանդամանս դիտէին հելյէն կամ ասորի դպրութեանց7 "րք հթ* 
հասու ինչ այնմ փոքր ի շատ է։ Նսկ որվՀ արտաքո յ քան զդիտու- 
թիլն արուեստին էին այն խառնաղանճ բազմութիւն մարդկան ժո֊ 
ղաէրդոց, նախարարազն և կամ շինականոլթեանն, եթէ զ^ա1Գ 
զցերեկ նստեալ վարդապետացն և ըստ նմանութեան ամպոցն իբրև 
զյորդա^եղեղ ինչ անձրևաց սաստկութիւն զվարդապետութիւնն ի 
վերայ հոսէին՝ ոչ ոք ի նոցանէն և ոչ մի ոչ, և ոչ մի բան, և ոչ 
կէս բանի, և ոչ գոյզն յիշատակ ինչ, և ոչ նշմարանս ինչ զոր լը֊ 
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սէինն՝ և ոչ կար էին ինչ ունել ի մտի։ Վաււն զի միտք իւրեանց 
ըեգ անպիտանս, Ը^դ անօգուտս ևեթ զբօսեալ էին* զոր օրինակ 
մանկունբ տղալբ Ը**դ ժանկութեանն և. ընդ տղալութեանն խաղա¬ 
լիկ խանդարեալբ, և զպիտոլիցն և զկարևորացն ոչ ինչ փոլթ արա֊ 
րեալ սոքնպէս և Լսոբա^ գեգևրեալ մա չէին լան ու. զղալ կրթութիւն 
րնգ չբնոտի մ տազն, ի հնութ իւն հեթանոսութեան սովորութ եանց ք 
բարբարոս խուժադուժ միտս ունելովօ (ք՝ուզ. ՀԼրպարտու– 
թիւն համարէինբ թերևս զալս դատաստան Ջուպան դալ եթէ բան 
զալն խստադոլնն չգան էին բ առ. Խորենացւոլն, հանդերձ մարդա– 
րէութեամբ իմն, որ բա լական է բստմնեցուցանել ամէն հալ ըն¬ 
թերցող։ «Սա-ասէ \Սորենացին զՏրդատալ—լետ հաւատոլն որ ի 

ստոսք տմենալն աո աբինութեամբբ բացափալլեալ ևս բան զևս 
լաճախէր որ ինչ լա զագս քրիստոսի դորե և բան, սաստելով և հա¬ 
լան եզ ո ւց անելով զմեհրամեհր նախարարսն, միանդամ ալն և զա մ են ալն 
բազմութիւն ո.ամկին, չին ել արդարև քրիստոսի, որպէս զի վկալ– 
եսցեն հաւատոցն* ամենեցուն և զորերն։ Աա զխստասրտութիւն 
կամիմ ասել, թէ և զտմբարհաւաճութիւն ազդիս մերոլ ի սկզբանցն 
և ալսր, որպէս անհամ բո լր բարւոլ, և ճշմարտոլթ եան անհարա¬ 
զատ, կամ թէ բնութիւն ունելով զբարձրալօնութիւն և զկամակո- 
րութիւն% ընդդիմանան կամաց թագաւորին լա զագս կրօնիցն բրիս– 
տոնէականաց, զհետ երթալով կամաց կանանց և հարճից։ Արում 
ոչ կարացեալ ներել թադաւորին% ընկեցեալ զերկրաւոր պսակս* զհետ 
րնթտնալր երկնաւորին, արադ հասանելով ի տեղի սուրբ ճդնալո¬ 
րին քրիստոսի, եակամուտ լեռնակեցիկ եղեալ։ Աստանօր ամա¬ 
չեմ աԱել զճշմարտութիւնն, մանաւանդ թէ զանօրէնութիւն և 
զամբարշտութիւն ազգիս մերոլ, և զմեեի ողյբոց և արտասուաց ար¬ 
ժանի սոցա զորես։ ՝$անզի զհետ աո.աբեալ կոչեն զնա* լինել ըստ 
կամաց նորա, և ունել զթադաւորութիւնն։ Նսկ ի չհալան ել սրբոլն% 
տան նմա արբումն, որպէս անդ ուրեմն ի հինսն Աթենացիբն Սոկրա– 
տալ զմոլեխինդն, և կամ թէ զմերն իսկ ասել կատաղեալ Նբրալե¬ 
ցիրն ըմպելի լեզեաւ խառնեալ Աստուեոլ մերոլ։ Եւ զալս արա րեալ 
շիջուցին լինբեանց զբազմափալլ ՜ճաո֊ադալթն աստուաեպաջտու– 
թեան։ Վա«1§ ալսորիկ ի վեր ալ իմոցս ողբալով ասեմ% որպէս Պաւ– 
զոս լազադս իւրոցն և թշնամեաց խաչին քրիստոսի* բա1Ա ասեմ 
ոչ ղիմ բանս, ալլ զՀոդւոլն սրբոլ♦ Աքք. թիւր և դաոնացող, ազդ, 
որ ոչ ուղղեաց զսիրտ իւր և ոչ հաւատարմացաւ Աււա«ււ>ձ*ււյ ոդի 
նորա։ \\՜րբ Արամեանբ, մինչև 1^րբ էր եանրասիրտբ, ընդէր սի– 
րէբ զնանրութիւն և զանաստուաեութիւն։ 0 չ եանեալբ, զի սրան- 
չելացոլց Տէր զսուրբս ի*~ր* և ոչ Տէր լուիցէ լաղաղակել ձերում 
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առ. նա։ Ւաբկացեալ մ և գանչեց է ^, և յ անկողինս ձեր ոչ ք/^այա– 
րուբ, բան զի զեն Էհ զենումն անօրենութեան և զյուսացեալսն ի 
Տեր արհամարհեցեբ* Վա«^ այսորիկ եկեսցե ձեզ որոգայթ, զոր ոշ 
Նանեայբ, և որսն զոր որսացեբ ըմբռնեսցե եւ նովին որո– 
գայթիւն անկջիբ* (Ւււյւ* ք՝# Ղ,ք*#)է 

Երկրորդ թերութիւննք ալն ե տւելաբանութիւն Ւուզանգայ 
եէ որպէս արդեն ասացաւ ի թիւս, և այն մանաւանգ երբ կը խօսի 
զթուոյ Պարսիդ զարուն։ Գալով երրորդ կարՆեցեալ թերութեան 
Ւուզանդայ, այն ե ագիտութիւն կամ խորթոլթիւն լեզուին% ե ք«՚ 
լորովին սխալ։ Ե ուզանդ ե էժարգմ անութ իւե, և թարգմանում 
թիլն միոյ ի թարգմանչաց՝ յա յանի ե և– առանց Հակառակս ւթեան։ 
1)>ււս/ււ1ք փափուկ է նորք անարուեստ կամ մանաւանգ անպաճոյճ լե֊ 
զուն Եուզանդտյ, կամ լալ ևս ասել թարգմանչին նորա, նշան ե 
ոչ եթե հայերենի տգիաութեան կամ խակութեան մատենագրա¬ 
կան ոճոյ, այլ ժամանակին ժողովրգեան լեգո լին, զոր բան Եզն կայք 
Ոոկեբերանի և այլոց հարց գորեերուն թարգմանոլթեան կիրթ ոճն 
աւելի ըետրաՆ կը թուի թարգմանիչն, և նպատակն եր անտարա- 
կոյս* առնել զգորՆն, իբրև աոհմային պաամութիւն% յանկագոյն ժո– 
ղովրգեան ճաշակին, և այս կը բարձրացունե մանաւանգ բան կը 
նուազեցունե Ւուզանգայ լե զուին յարգը է (էստ մեզ միմիայն թևրու– 
թիւն Ե ուզան դա յ ե ոտեպ մուտ տալն սբանչելեաց, և այս ոչ այն- 
չափ էՒուզանդայ անձին, որչափ ժամանակին ե ընՆայևլի։ Ս՝ եՆ 
առաւելութիւն Ե ուզան դա յ ե միաբանութիւնն ընդ ժամանակակից 
պատմութեան, մանաւանգ Աւէմիանոլ, ընդ որում կ՝երթայ զոյգ, 
մինչ \Ըորենավին կամ աղբիւր նսրա կը հեռանա յ։ 

Եուզանգ իլր յառ ա|արանին մեջ — Հ^ո ստաբանս լթիւն նախա¬ 
գիտելիք-իլր զորեին վբայ կը խօսի այսպես• Այււ երբորդ դպրոլ– 
թեան, ասեք ընդ որում կից են ուրիշ երեբ գպրուքժիւնբ, ընդ 
ամենայն գիրբ չսքբ՝ նիլթն ե այս* Պատմութիւն Լայ աո տան աշ¬ 
խարհին որգլոց ՀՒորգոմայ, ուր պիտի խօսուի զվարուց բահանայ– 
ապետաց սրբոց մինչև քելս նոցա յաշխարհե* զգորՆոց \Լրշակոլնի 
թագաւորաց, զռրավարաց և բաք նախարարաց, զիրաց խազազու– 
թեան և պատերազմի, շինութեան և աւերաՆոյ, արգարսլթեան և 
տնօրենութ եան, աստու աՆպաշտութեան և ամբարշտոլթեան. ի թա– 
գաւորութենեն Ւ1ոսրովու որգւոյ Տրդատայ մինչև ի վերջին ժամա¬ 
նակն վատթ արելոյ թագալսրացն Լայոց, և ի բահանա յապևտ ոլ– 
թենէն Վրթանայ որգւոյ Գրիգորի մինչև ի վերջինսն ի նորա տա¬ 
նեն, որբ կացին եպիսկոպոսապետ Լայոց։ (Հայսմ ամենայնե գրաե 
եմ յայս չորեսին դպրոլթիլնս, զիւրաբանչիւր դպրութիւն բաժա– 
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նևտլ ի գլուխս, է սկիզբն իլրաքանչիլրին լարելով գլոլխներուն 
ցանկը։ ԱՀա բնագիրն. «Այս ինչ է ի գպրոլթիւնս ևրրորգ պտտ– 
մ ութ և անցս. ^.աքաԱ աքափֆբ քաՀաՀ, մատենէց (ալսինըն՝ ցանկը գլխոց) 
1ւ աո. նմին գպրութիլնք, այսինքն՝ են սոքա չորք մատեանք, և 
չորեքին մի ոյ իրաց յիշաաակարանք են, յիշեցուցի չք պատ մ ութ հանց 
ա զգա էյն Հայաստան աշխարհին որգւոց Փ*որգսմայ։ Այսինքն կարգ 
Լշարունակութիւե) անցելոց իրաՏք գորեք ե. վարր մինչև ցիւրա– 
քանչիլր ելս յաշխարհկս՝ քահանա յա պետ աց սրբոց արանց Ասւււու* 
Նոյ, և թագաւորաց տՆրանց աշխարհաց Արշակունեաց, և զօրա֊ 
վարաց՝ ար անց անուանեաց քաք նախարարաց * և խաղազութեան 
և պատերազմի, և շինութեան և աւերաՆոյ, և արգարութՆան և 
անօրենութեան, և աստուաՆպաշտութՆան և տմբարշտութեան* ժա¬ 
մանակագիր արար Նալ (այսինքն՝ սկսես) ի թագաւորութենէն Ւոս– 
րովու որգւոյ Տրգտտայ մինչև ի միլս Վերջին ժամանակն վատթա֊ 
րելոյ թագաւորացն Հայոց, և ի քահանայապետութենէն Վ|*|3անտյ 
որգւոյ Գրիգորի աո՜ա^նոյ քահանայապետի՝ մինչև ցայնոսիկ ի վեր֊ 
ջինսն, որք կացին գլխալորք եպիսկոպոսք Հայոց, մի ըստ միոջե 
կարգօք թուս ք և համաբսք կանոնն ալ գրոշմեալ նկարեցի իւրա֊ 
քանչիւր գլխովք։ Եւ չորս խոստմունս Լցան1յ) չորից չորեցունց 
գպրութեանցս յիլրաքանչիւր իւր գլուխս պատուաստեցի մինչև ի 
կատարաՆ սորին՝»։ 

Այ» յաո աջաբանէն կը տեսնուի, թե Ւուզանգ կ՝անուա– 
նէ իւր աո՜աջին գպբութիւնն, ուստի կը գնէ ուրիշ երկու գպրու֊ 
թիլն կամ գիրք յտո՜աջ քան զիւրն։ Թէ ինչ Էին այս երկու գրպ– 
րութիւեք՝ կիմացունե Ւուզանգ աո՜աջին գլխոյն մեջ։ Ըսա Ւա.– 
զանգայ կային երկսւ պատմութիւնք, մին՝ Թ՝ագե"ոի աոաքևլոյն 
քորոզութենեն մինչև յակամայ գարձն առ՜ա քե լա սպան \)անատրկոյ 
և ի մահ առ՜աքելոյն, երկրորդն՝ ի վարգտպետութենեն Գրիգորի 
մինչև ի կատարումն հանգստեան նորա և Տրգաաայ։ տնցեալ 
ժամանակաց պատմութիւնք, §մսե Ւուզանգ, գրուեցան յայլոց* մեք 
հոս համաո֊օտիւ կը յիշենք, կապելու համար մեր պատմութիւնն 
երկու աո՜աջին պատմութեանց հետ։ Այսպեո ինչ "ք աո՜աջին և մի֊ 
ջին ե ե– գրուեցաւ ի ձեււն այլոց՝ հոս կը մտնե իրր^ւ ^ուն կամ 
անցք ի վերջին պատմութիւնն, որ ե մերն։ ՀՀայս պարտ ե իմա¬ 
նալ Ւուզանգայ Ա* գլխեն, որ այնպեո մութ և կր՛ճատ ե* մինչև, 
յիրաւի համարել մեզ զայն ազաւազեալ։ ԱՀա բանք Ւուզտնգայ* 
«Ի քարոզութենեն ք^ագեոսի աո՜աքելոյ և նորուն յելէց և ի մար֊ 
տիրոսութենեն մինչև ի կատարումն վարգապետութեանն Գրիգորի 
և իւրոյ հանգստեանն, և յա ո՜տ քե լա սպան \)անատրկոյ արքային 
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մինչև յա կամ այ հն տզան դելն հաւատոցն9 և )» (կարդա՝ ի կա֊ 
տարումն) հանգստեան արքային Տրդատայ9 զանցետլ իրտցն զառաջ֊ 
նոցն զվարս լաւացն և որ զնոցուն հակառակ ընդդիմակաց՝ ալն 
ամենայն ի ձեռն այլոց դրեցան։ (^այց և մեք ի մերում աստ եդաք 
փոքր ի շատ է ի կարդի պատմութեան ք ոչ զանց արարեալ թ՛ողաք 
վասն պատշա՛ճ իրտցն կարդին։ Վասե զի է ի^չ մեր պատմութիւնք 
որ տատ ջին է, և է որ վերջին է* իոկ որ միջին ինչ եղև՝ 
այն ի ձեոն այլոց գրել գրեցտւ։ Ւայց զի մի՛ ի միջի մերոյ պատ- 
մութեանս ընդհատ երևեսցի հուն մի՝ նշանակեցաք* զոր օրինակ 
տղիւս մի կարդան՛ ի մէջ որմոյն շինուանոյ9 ի կատարումն բովան- 
դակութեան։ \էյս ինչ9 որ ինչ յետ այսորիկ կարդի՝ աստ պատմի 
աստէն աո. սմինն։ 

Հէայս մթին գլուխ կամ յառաջաբան Ւուզանդայ, որ9 որպէս 
աստցաք կամ թարգմանչէն դրուաՆ է այսպէս շփոթ և կամ, որ 
աւելի հաւանական է՝ աղաւաղեալ է տդէտ դրիչներէ9 որք խտխ¬ 
տելով պատմութեան կարգը9 մթացուցան են իմաստը՝ պարտ է 
ընթեռնուլ այսպէս♦ «Ե քարոզութենէն ք^ադէոսի առտքելոյ9 և ի 
նորուն ելից և ի մարտիրոսութ ենէն մինչև աո աքելասպան ՕաՆա* 
տրկոյ արքային յակամայ հն ազան դելն հաւատոցն9 և ի վարդապե֊ 
տ ութ են էն Գրիգորի և յիւրոյ հանգս տ են էն մինչև ի հանգիստն 
Տըդատայ9 զանցեալ իրտցն զառաջնոցն զվարս լաւացն և որ զնո֊ 
ցուն հակառակ ընդդիմակաց՝ այն ամենայն ի ձեոն այլոց դրեցան։ 
Ւայց և մեք (ւզնոսին) ի կարդի աստ պատմութեան մերոյ եդաք 
փոքր ի շատէ9 ոչ զանց արարեալ թողաք վասն պատշաճ իրաց կար¬ 
գին։ \\պա է ինչ ի մերում պատմութեան9 որ առաջին է9 և է ինչ9 
որ միջին 9 որք ի ձեռն այլոց դրեցան« բայց զէ մի ի միջի մերոյ 
պատմութետնս ընդհատ երևեսցի հուն մի՝ նշանակեցաքք զոր օրի¬ 
նակ աղիւս մի կարդան՛ ի մէջ որմոյն շինուանոյ9 ի կատարումն 
բովան դակութեան։ որ ինչ վերջինն է9 այսինքն՝ որ ինչ յետ 
այնոցիկ կարգի՝ աստ պատմի աստէն առ սմինո։ \Լյսպէս կարգել 
պատշաճ թուեցալ մեզ զՒ ուզանդ ըստ ուզան գա յ ուղղելով։ 

ք՝ ուզանդ (՝♦ դլխոյն մ էջ կը դնէ համառօաիւ Հայոց երկրորդ 
դարձին պտտմոլթիւնն առ Տրդատաւ ի ձեռն Գրիգորի մինչև ի 
հանգիստ նորա9 որպէս և յաջորդին նորա Արիստակեայ9 նշանակե¬ 
լով զտեղի շիրմաց նոցտ* ((է1 թագաւորութեանն Տրդատայ որդւոյն 
Ւոսրովու9 լուստւորութեամբ9 հաճոյական սիրով և աստուաՆպաշ– 
տութ եամբն հտւատոլ, նանօթութ եամբ ի ձեռն Գրիգորի որդւոյն 
\\նտկտյ9 մենի քահանայի« և որոյ ընդ նմին կրսեր որդին \\րիս– 
սւտկէս հօրն էր գորնակից եպիսկոպոս ակից յամենայն ընթացս վար– 
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գապետսւթեան զամենալն ասուրս կենաց իւրոց մինչև, լօրն ըրիս– 
տոսակոչ հանգս տեանն իւրոլ։ \սկ սոցա պատրաստեցան տեգիը 
բնակոսթեան և արժանի եղեալ շիրիմը հանգստեան* մեն՜ին Գրի– 
Գոըի՝ է Գարանաղեաց գա լառին, ի գիլզն որ անուանեալ կոչի հոր¬ 
դան, և. սրբոլն \Լրիստակեալ որգւոլ նորա լետ խոստովանութեան 
մահուն իւրոլ, և. տարան գնա ի ՝Ծոփաց գա լառ. է, և. եգին գնա 
լԵկեզետց գաւառի ի է^իլն ալանի, ի կա լուտես Գրիգորի հորն իւ– 
րոլ»։ քՀալս գլուխ ևսք որ նոլնպէս մութ է և կրճատ՝ պարտ է րն– 
թեռնոլլ ալապէս, «Լ,ուսաւորութիւնն Հալոց եղեւ ի թագաւորու- 
թեանն երգատալ որգւոլն Ւոսրովու, ալն որ հաճո լա կան սիրով 
Vնազանգեցաւ աստուաեպաշտութեան հաւատոց ե անութ ութ եամր 
ի ձեռն Գրիգորի, \Էնակալ որգւոլն, մեեի ըահանա լապետի • լետ 
որոլ կրտսեր որգին ԵրիստակԷս հորն էր գորեակից եպիսկոպոսա¬ 
կից լամ են ալն ընթացս վարգտպետութեան զամենալն ասուրս կենաց 
իւրոց մինչև, լօրն ըրիստոսակոչ հանգստեանն իւրոլ։ "Օացա պատ– 
րաստեցան տեգիը բնակոսթեան 1ւ շիրիմը հանդս տեան, մեեին Գրի¬ 
գորի՝ ի Գարանաղեաց գա սառին, ի գիլզն որ անուանեալ կոչի է*՝ոլւ– 
դան, 1ւ սրբոլն \Լրիստակեալ որդւոլ նորա՝ լԵկեղեաց գաւառի, ի 
&՝իլն ասանի, ի կա լուտես Գրիգորի հօրն իւրոլ, ուր և լետ խոս- 
տովանութեան մահուն իւրոլ՝ տարան գնա ի ՝Ծոփաց դտւառէ։ 

8 ալտն ի է ուրեմն, թէ առ. Ւ ուղտն դա ւ կալին երկու գիրը 
գրեալը լառ աջ ըան գնա, անտարակոլս լունտրէն լեգուաւ։ 1Լւա– 
ջին պատ մութ իւնն էր թերևս վկա լա բան ութ ի ւն ինչ կամ հոգևոր 
՚1Էպ առաքնոլ դարձին Հալոց ի ձեռն Փ՝ադԷոսի, նման *Հեբուբ– 
նտլի ումեմն ընեալեալ ասորական պատմութ եան զդարձէն Iհր գա¬ 
րու. իսկ երկրորդն էր վկա լա բան ութ ի ւն Գրիգորի և Հռիփսիմ եանց, 
քորոց շինուաե է \\գաթ անգեղս սի վկա լա բանական մասն հանդերձ 
պատ մ ութեա մբ Գրիդ որի և Տրգատալ։ Ա|« երկու պտտմութեանց 
վեր ալ, (որ թուի թէ լար գի էին ի մ էջ Հալոց առ Ւուզանդաւ, 
իբրև պատմութիւնը ըրիստոնէութեան ժամանակին Հալոցք ըան գի 
^եթանոսութեան ժտմտնակէն չունէին փոլթ ըրիստոնետլ նախնիը 
մեր) լաւել Ւ ու զանգ գիլրն՝ իբրև երրորդ, բաժ անհալ ի չոյւ« ^ր«|– 
րութիւնս, զորս կոչեց ոչ \\ռաջին, Նրկրորգ, Երրորդ, Ջորրորդ, ալլ 
իբր մասն առաջին երկուց՝ Երրորդ, Ջորրորդ, Հինգերորդ, Վ^եցերորգ։ 

Ա/11 տեսութեամբ կտրեն, թուի մեզ, անհետանալ ալն բսնի 
մեկնութիլնը, թէ աոաջին երկու դպրութիւնը ակնարկեալը ի ք՝ա– 
գանդալ՝ ունէին զպատմութիւն Հալոց հեթանոսութեան ժամանա¬ 
կին, լօրինեալ ի նմին իսկ քիուզտնգալ* թէ բանը Ւ*որենացւոլն, 
«է1 բալ բանից և անոճ իմն լաղադս Հալկալ և նմանեացն կակազէ»՝ 
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կ*ակնարկեն այն պատմութիւնը, 1ւ թէ Ր ուզան դարանն ոչ այլ ինչ 
էր, եԹԷ ոչ իոդորոսի \Տֆկիլիադւոյն մատենադարանին նման այլ 
և այլ ազդերու պատմութեան հաւաբաեոյ, ուր կը դտնուէր նաև 
հնադոյն պատմութիւնն Լա յոդ։ 

ՏձՏանատրկոյ և զԱնակայ, որոդ մ էն մի ունի դիւր դեր ի պաա֊ 
մուիՒեան կրկին դարձին Լա յոդ՝ խօսուաե է այլուր* հոս սաչափ 
միայն ասել բաւական է, իՒԷ ֆուգանդ այս ակնարկութիւններն աոաՆ 
է հաւանօրէն այն երկու վկայաբանական գրուաՆներէն, զորոդ ասէ 
թ՜է կային իբրև առաջին և երկրորդ դպրութիւն յաո,աջ բան զիւրն։ 

•1, Ւյւ բ Լա յոդ աո. Ար շակունեօբ կ*երթան այնպէս կիդ 
ընդ Լո ոմայեդւոյն, զի աո.անդ դիտելսյ զպատմութիւն այո վերջ֊ 
նոդ՝ դիտել որպէս պարտն է զԼայոդն՝ չէ հնար։ միւս 
ևս մեե սխալ, զոր ունէին նախնիբ մեր և զոր* ունիմբ մեբ 
ևս, այն է կարՆել, թէ միջտմտ ութիւնն Հո ոմայեդւոդ յիլա Հա յոդ 
եղև վնասակար այս վերջնոդ։ Եթէ միտ դնենբ զիպադ մեր 
պատմութեան՝ կը տեսնենբ, թէ մին ի պա ա՜ճա ո ադ, և թերևս 
դլխաւորն, տակաւ նուազելոյ և հարստութեանն Արշակու֊ 
նետդ ի համարոյ ազդադ՝ եղև ոչ եթէ զորանալն, այլ մանա֊ 
ւանդ տկարանալն ազդեդութեան Լոոմալեդւոդ ի վերայ Հա յոդ։ ԱչՆ 
ազդեդութիւն էր, որ պա հհ այնչափ երկար զՀայս ինբնօրէն ազի– 
կամիս և ունեդաւ Լա յոդ համար ամբաւ օգուտներ է յ"ր"$ մին է 
բրի ս տոն է ութիւնն և արդիւնբ նորա՝ հայերէն գիրն և դպրութիւն։ 
\Լո.անդ նկատելս յ զայն ազդեդութիւն՝ անհնար է մեկներ թէ ինչ֊ 
պէս հայ մթնոլորտի մէջ, իսկիլ և ի բնէ արևելեան, կրդաւ ոչ մի¬ 
այն եագել, այլև տևել այնպիսի երևոյթ մի, որոյ բուն երկինբն էր, 
գէթ յայնժամ՝ արևմտեանն։ նթէ պարտիմբ ընդունել իբրև պատ¬ 
մական և շատեր է ընդունուաե, թէ բրիստոնէութիւնն գաաւ ին– 
բևան նպաստաւոր հին արևմտեան աշխարհի այն մասը միայն, որ 
կը դտնուէր եթէ ոչ ընդ իշխանութեամբ, գէթ Ը**գ ազդեդու– 
թեամբ հրւոմէական պետութեան, մինչ տեդիբ, որ արտաբոյ էին 
այն ազդեդութեան կամ հակառակորդ այն մ՝ մնա դին զուրկ ի նը– 
մանէ՝—պարտիմբ ընդուներ թէ նաև Հայաստան կը հանդիպէր 
նոյն բախտին, եթէ չէր վաղուդ մտան ընդ հո.ոմէական ազդեդու- 
թեամբ։ Ոչ ապաբէն հոոմէտկան ազդեդութեան արդիւնբ են, զի 
Տրդատ, երկար մ ամանակալ կրթեալ ի մէջ Հռոմայեդւոդ (ըստ աւան– 
դութեան ասեմբ), «ՀՏունական աշխարհական դպրութեանն յլաուա– 
ջտգոյն տեղեակո (1Լ^ա թ. ձ|4, որ չէ անհ աւանա կան), դաշնակիդ 
նոդա և ի ձեռն նոդա տիրետլ իւր հայրենի աշխարհին կամ հաս- 
տատեալ լինի աոաջին բրիստոնեայ թագաւոր Հայոդ, և այս դրեթէ 
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միևնոլն ժամանակ ընգ աո՜աջին դրիստոնեալ կա լսեր է Վ^երջին 1ւ 
կատարեալ լաջողութիլն հալ ալբոլբենին կը պատ մոլ՜ի լեալ ազգե– 
ցութեամբ և. ըստ օրինակի լունականին։ Հալաստանեալց եկեղեցւոլ 
կրօնական և եկեղեցական լերիւրուտեն կ%Աէ լունական եկեղեցւոլ 
Նոցէն իբրև, ենունգ նորաէ Պատմագրութիւնն իսկ է լոլե-հո՜ոմէա¬ 
կան հանճարոլ գիւտ՝ կ՛սկսի Հալոց մէք ի ձեռն ալնպիսի անձանց, 
որ են ձհալրենի արուեստիւ հոռոմարէն և լ ունաբ էն ուսեալ դըպ– 
ր ու՜ թիլն» (Ագաթ» Ցււ^*), և կամ Աազգաւ Հոռ՜ոմն։ Յոլն-հո՜ոմ էա¬ 
կան ազգեցութեան ոչ զօգուտն միալն - զհարկը՝ գիտէր դոն է 
Հալոց կղերական մասն, զորմէ լիրալի է ասել ինչ որ ասացալ 
զմեեէն 0ահակայ-Հալունովդ գլեալ խորհրդովս»։ քՀլարումն Հալոց 
լարևմուտս խոստովանեցաւ աո՜աջի Պերոգի %իւտ կաթողիկոս, տմ¬ 
բա ստանե ալ իբրև մ էտ ի Յոլնս• <ւ\Լլլ որ ասենգ, թէ երթևեկդ 
նորա (են) ի Հոռ՜ոմս՝ ոչ ըստ գորա կարՆեաց և խօսից ալգպէս են 
իրդն, տլլ վասն գի ղգպրու՜թիւն գիտութեանս մերոլ և գիմ աստ 
բանաւոր ու՜ս մ անց լա շխ ար հին Հոռ՜ոմ ոց ու՜սեալ եմ, և են իմ անդ 
Նանօթդ բազում և ուսումնակիցդ* ալլ և զկերպարան հանդերձիցս 
զոր ոլնիմդս մեդ՝ անտի գնեմդն |Փարպ. ԱյՆ անցեալ հո՜ո– 
մէական ազգեցութեան շնորհ է ապադէն, զի ալսօր Հալն, մին ի 
տկարագոլն անկեալ ցեղից՝ կը պարեի իբրե֊ անգամ եւրոպական 
դրիստոնեալ մարմնոլն, և ունի գիր և գպրութիւն եւրոպական 
ո՜ճով, մինչ համ ազգին նորա և դրացին, անկախ, ալլ բարբարոս 
Պարսիկն՝ անմասն է լերկոցունց միանգամ ալն։ Այււ տեսութեամբ 
սկսինդ զպատմութիւնն Արշակունեաց խառն ընդ հռոմէականին և 
ընդ պարթևականին։ Պատճառ սորին լալտնի է♦ Հալոց ալս երկրորդ 
հարստութիւնն, որ կը կոչուի \Լրշակունեաց, ինչպէս տեսան դ՚ 
սկսաւ Հալոց հին \Լրշակունի, ալն է թագա լոր ական ցեղիւ, և 
ինչպէս պիտի տեսնենդ լետոլ% լետ ունելոլ զգահն աո. ժամանակ 
մի՝ պատուաստեցաւ ուրիշ թագաւորական, ալն է Պահլաւ ցեղիւ, 
որ տևեց մինչև ի վախճան ալսր հարստութեան։ Յրովհետև աո ա՛¬ 
ջին ցեղն սկսաւ ի ղօրանալ հռոմ էական ազգեցութեան լ\Լսիա, և 
երկրորդն ի ղօրանալ պահ լալական ազգեցութեան, իբրև ոսո խէ 
հւլոմէականին, և. Հւ*Ա> ունեցան անդադար դորՆ ընդ աքս երկոլ՜ց՝ 
հարկ է խօսել նախ ղսոցանէ երկոցունց, ալեչափ միալն սակտլն, 
որ չափ հարկաւոր է ի գիտութիւն մերոլն, դանգի նպատակ մեր չէ 
տալ կատարեալ հո ոմէական և կամ պարթևական պատմութիւն, 
այլ, որ չափ մարթ է, կատարեալ հալ պատմութիւն։ 
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ԳԼՈՒԽ Գ. 

աս. ՊստսոհԹհհՆ Նորս ասածն 
/. ՀռուՐ. 2. Պատմհւթ/սն վեցհարիւրամեպյ ժամանակ//: 

1. Լււոմւ ի սկզբան մայրաքաղաք քաղաքակիրթ աշխարհի, և 
ապա միջավայր քրիստոնէութեան, և. այժմ թագավորանիստ քաղաք 
Նտալիսյ, անուանի հոյակապ շինուաՆովք և֊ անթիվ յիշատակօք 
պատմութեան և. գեղեցիկ արուեստից՝ էր ի միջին Նտալիա, ի գա- 
լառին, որ կը կոչուէր Լտտիոն, յորմէ Լատին անովնն, որ կը 
արուի Հռոմայեցւոց, մանտվանգ լեզուին նոցա։ Հռոմ շինեցալ 
ըստ ավանգովթեան 753 ամօք յաոաՏ քան զ՝$րիստոս, աո Տիրեր 
գետով, իբր 19 հազարամէգր յարևելից հիվսիսոյ փոքով քաղաքին 
(\ստիայ, սվր Տիրերիս գետ կը թափի ի Նովն Տիվրենական։ Փ՝ողլով 
սկզբան պատմովթիւնը, որ կիսով չափ աոասպելական էր՝ աոնունք 
^ամ աէՆօտիվ յաջորգ վեց^արիւրամեայ ժամանակի պատմովթ իվն, 
որ լի է ներքին և արտաքին կռիվներով։ 

2, Պատմհւթիւն վեցհարիւրաւ/Եայ ժամանակի: Նշխանութիւն 
քաղաքին, որ էր ի սկզբան թագաւորութիւն՝ բարձավ 500-ին ար– 
տաքսմամր վերջին բռնաւոլււ թագավորին Տարկովինեայ, Գոռոզն կո– 
չեցևլոյ, և վարչութիւնն անցավ Ներակուտին, որ կտր արգէն առ 
թագավորովթեամբ իբրև խորհուրդ կամ ժողով ավագանւոյ ի պա– 
տրկաց, այսինքն յազնուականաց, քանզի Հռոմի ժողովուրդն ի 
սկզբան է անտի կը բաժնուէր երկու, ազնուական կամ պատրիկ և 
ռամիկէ Նսկ և իսկ ըեգ տեսչութեամբ Ներակուտին հաստատուն* 
ցան երկու տարևոր իշխանք, որ կ*ընտրուէին ի միջոյ ազնուակա– 
նաց՝ բգեշխ կամ հիւպատ անուամբ Լի սկզբան կոչուէին պրետորք)է 
Ւգեշխից հետ գրուեցան երկու հազարապետք, վերակա ցոլք հասա- 
րակաց գանձուն՝ նոյնպէս ի միջոյ ազնուականաց։ Այսպէս թագա- 
ւորութիւնն փոխուեցաւ յազնուապետովթիվն։ Նբր 500-ին հաստա- 
տուեցաւ գիկտատորութիւնն, որ էր բացարձակ իշխանութիւն, որ 
կը տրուէր միում ումեք իբրև թագաւորի, և կը տևէր վեց ամիս 
Լմիայն դժ ուարին ժամանակներ)* 
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1Լղնուականքք չորոց Հեռս էր ամէն իշխանութիւն՝ վաղ հպրըս- 
տացան 1ւ կը բռնանա լին ռամկին վրալ9 ուստի հ՛ագեցան ընգհդւպ 
ներքին խռովութիւնք9 և հասաատուեցան ռամկապետք (տրիբունք) 
եւ շինուահապետք։ (համկապետաց պաշտոնն էր պաշտպան կե*կալ 
իրաւանց ռամկին9 իսկ շինուաէապետացն՝ հսկել հասարակաց պա¬ 
րենին ք մանաւանգ ցորենոլ առատութեան և. գիլրագնղւթեան։ 0*ա– 
միկն ալս չափ զօրանալով՝ սկսաւ խնդրել արտօնութ՜իւններ, որ 
ցալնժամ աղնուականաց մի ալն անկ էին։ Հրատ երկիրներ կամ ար¬ 
տեր ք որ հասարակաց էին և֊ տրուաՆ էին աղնուականաց իբրև, ի 
վարձու9 մշտկել և. տալ տասանորդ հասարակաց գանձուն՝ սկսահ 
էին համար ուիլ իք֊րե. ստացուահ նոցա։ (հասմիկն որոլ երկիրն փոքր 
էր՝ սկսաւ պահանջել ադարակալին օրէնք9 որով տրուէր ռամկին 
մասն ալն երկիրնևրէն։ Այւ# օրէնք9 որ կոչուեցաւ Կասետն օրէնք- 
քան ղի նախ ասիոս հիւպատոս (485) արար ալնպիսի բաժանումն– 
կրեց սաստիկ հա կա ռակ ութիւն աղնո լականներ էն եւ մերժուեցաւէ 
հաեւ դա տա ւոր ական իշխանուքժիւնը կը վարէին աղն ուա կան ք ըստ 
կամի եւ շատ անդամ մեՆ անիրաւութեամբ, ուստի ռամիկն սկսաւ 
պահանջել նաև. գրով օրէնք։ 8ետ Նանր խռովութեանց՝ աղնո լա¬ 
կան ք հա՜ճեցան ալսմ9 և ընտրուեցան պատրիկներ էն տասն արք9 
որ գրեցին կամ խմբագրեցին զօրէնսն Երկոտասան տախտակաց (450)* 
սակալն չվերցաւ բռնութիւնն, քանղի իշխանութիւնն էր միշտ 
ի ձեռս աղնուականաց։ Օւստի ռ՜ամիկը կը պահանջէր (445^ 
գերձ արտօնութ եամբ խառն ամուսնութեան 9 ողսինքն ռամկաց 
ամուսնանալոլ ընդ աղնո լականս։ նաև. պաշտօններու ^աւաստրու– 
թիւն։ 445-^Ն վերցաւ հիւպատոսութիւնն և հասաատուեցան խառն 
աղնուականներէն և. ռամկէն չորս ղինուորական տրիբուն ք9 որ ու- 
նէին հիւպատոսի պաշտօնյ եւ պատրիկներէն երկու համ արակարք9 
որոց գորեն էր ցեզերուն ազգահամարը բռնել և. աղնուականաց9 
Ներակուտի անգամներոլն իսկ՝ վարուց և. գորհոց վրալ ^սկել։ 

Ա|« ամենալն կարգք եւ օրէնք ոչինչ օգնեցին• աղքատ ութիւն 
և. բռնութիւն մնացին միշտ հանրացեալ ռամկին վրալ։ Վ^երջապէս 
37 Շ-ին Ղփկինիոսի տրիբունի թելագրութեամբ առաջարկուեցալ նոր 
օրէնք։ Ըսա ալս օրինաց, որ կոչուեցաւ Ղփկինեան օրէնք-1* պիտի 
հաստատուէին դարձեալ հիւպատոսք երկու» մին միշտ ռամկէն։ 
2* (Լղնուականաց թոԱ պիտի չտրուէր հասարակաց երկիրներէն ու¬ 
նենալ ժառանգութիւն աւ ևլի քան 500 արտավարի գետինք մ նա– 
ցեալն պիտի բաժնուէր ռամկին։ 3« Պարտուց գումարներէն պիտի 
հանուէին արգէն հատուցեալ տոկոսիքն։ Օրէնքն ընգունուեցալ 
մեհ դժուարութ՜եամբ ՅՅՇ–ին9 և. ռամիկն առ սակաւ սակաւ եզալ 
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մասնակից ամէն պատուոլ և իշխան ութ հան (366 333 ), գի կտա֊ 
տորութհանք համարակարութեանք հիւպատոսութհանք քրմապետ ու֊ 
թեան անգամք և եղաւ կատարեալ հաւասարութիւն։ \Լլսպէս ազ֊ 
նուապետութիւնն փոխուեցաւ լընկերհաշտութիւն (հանրապետու֊ 
թիլն՝)։ ք^էպէտ ատելութիւնն և հակաո՜ակութիւն ի մ էջ աղն ուա ֊ 
կանաց 1ւ ռամկին չվերցաւ ի սպաո. մինչև, կալսրութիւնը սակալն 
քաղաքային առաբինութիւն 1ւ գին ոլորակ ան քաքութիւն սկսան 
ալնուհետև։ Ւ միջոցի իբրև 220 ամաց (363-133) Հո ոմ եղաւ 
աշխարհակալ տէրութիւն։ Ղէուաճեցան Ստորին Նտալիա (342-200)» 

Տուն ական գաղթ ական ութի ւ*ն բն լՆ տա լի այ ինչպէս Տարեն տոն, Տի֊ 
րակուսա և բովանդակ Տիկիլիա (280 — 272)* ^իկի/իո1 պտտճաո.աւք 
որ կը վերաբերէր հարբեդոնացւոց՝ հագեցաւ Պունիկեան պատե֊ 
րազմնյ աո՜աջին» երկրորդ» երրորդ» որ վերջացաւ կորեանմամբ հար֊ 
քեդոնի (263 — 146)» Վերին Նտալիա, մինչև \Լլպեան գօտին (226 — 

220)» Ծպանիա (216—206)» որ նոլնպէս էր հարբեդոնացւոց . պար֊ 
տութեամբն Անտիոբոսի մեՆի (190) Փո^ր Ասիա անկաւ ընդ ազ- 

դեցութետմբ Հռոմալեցւոց♦ Մակեդոնիա, Ցունաստանք ԼիւրիկԷ նուա– 
ճեցան (148— 130)» Պերգամա արուեցաւ նոցա կտակաւ (133)* 

Հո՜ոմ էական պետութեան ալս մեհ իշխան ութի լննյ ամբաւ հա- 

րստութիւնբք որ եկան նուաճեալ երկի բներ է% փոխանակ լաւացու• 
նելու Հռոմի ժողովրդեան վիճակը՚ վատթարացուցին ման ալանդ։ 
Ո մանբ մի ալն դիզելով ամբաւ մեեութիւն՝ առ՜ին ամէն իշխանու֊ 
թիլն ի ձեո՜Այ և կը գորՆէին անհնարին բոնութիւն և անիրա– 
ւութիւնյ ընդ որովբ կը հեեէր ժողովուրդն։ ժողովրդեան բարե¬ 
կամներ էն ոմանբյ ինչպէս %րակբեանբյ Փանացին չափ դնել հա֊ 
րսաութեան և բռնութեան ալն ագնուականաց» բալց հալաեուե֊ 
ցան չարաչար և սպանուեցան (121)* V տրիոս՝ ո՜ամկինյ և 0ուղղա՝ 
ագնուականաց կողմանէ՝ ելան ոսոխ իրարու և թափեցին շատ ան¬ 
մեղ արիլն։ Սակալն ալս երկու կատաղի գօրավարբ մեե նպաստ 
մատուցաՆ էին ի պատերագմունս եումիտիոլ (118—106) (թաղա¬ 
լո ր ութի ւն լԱփրիկէ լարևմտից հարբեդոնի) և Գերմանաց (113 — 

103), ի պատերազմին դաշնաւորաց (91 88), (իտա լացի ժոզովուրդբ, 

Տամնիացիբ, ՝Մարսբք զորս Հո՜ոմալեցիբ ընելով իւրեանց դաշնակից* 

խոստացան էին տալ նոցա հաւասարութիւն, և ապա զլացան)։ 
հը մնար Հո՜ոմալեցւոց մի միալն ոխերիմ թշնամի, ալն էր 
դատ ար բալ Պոնտացւոց, և Տիգրան մեհ ար բալ Հալոցք որոց միա֊ 
ցեալ զօրութիւնն կսպաոնալր մևՆ վտանգ Հո՜ոմալեցւոց ազդեցու֊ 
թեանն |Աւփա։ \Լլս վտանգին բնական արդիւնբն էր իբր բաոաս– 
նամեալ պատերազմն ընդդէմ \1՝իհրդատալ և Տիգրանալ։ Պարտու֊ 
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թեամբ ալս երկուց վերֆնոց և նուա՚ճմամր երկրին Ասորւոց մինչև 
լնփրատ* Հո֊ոմք որ էր եւրոպական պետութիւն՝ եզաւ մ քոսն գա- 
մալն ասիականք ունենալով ինրեան դրացի զԼալս, որ էին արդ.էն 
կիսով չափ ընդ Լռ.ոմալեցւո վք, և շՊ արքժևսք սրոց իշխանուքժիւնն 
կը հասնէր լալնժամ ^64) մինչև ցԵփրատ։ ՀՀալսու ժամանակաւ 
հո֊ոմէական հանրապետուքժիւնն կը փոխուի լազեուապետութիւն, 

և իշխանութիւնը կը րաժնուի եո֊ապետաց, ալսինրն երեր իշխա– 
նացէ \Լո աջին եո ապետր եղան Պոմպէոս, հեսաբ և ՚րասոս (59 նախ 
րան և ապա Լոկտաւիանոս, \Լնտոնիոս և ՛Լեպիդ ՈԱ (42). 

Լոոմալեցիր, որ լետ մ ահուն Միհրդատալ և պարտութեանն Ջիգ¬ 
րանալ չունէին լ\Լսիտ ալլ ոսոխ բալց մի ալն դՊարթևս* խորհեցան 
դնոսա ևս խոնարհեցունել։ ՀՀալս փորձեց նախ Պոմպէոս, լետ աււ– 
նելոլ դաշնակից զՏիգրան, երթ՜ալով Պարիհևաց վրալ» Ըա1Ա հասնե¬ 
լով մինչև Տիգրիս% արգելուեցաւ ներրին կո.ուոց պաա՜ճառ.աւ։ ՀՀնոլն 
փորձեցին աւելի լանդդնաբար հրասոս և Օանտոնիոս, Ըաքքք չլաջո– 
զեցանյ ինչպէս պիտի տեսնենր լետոլ։ Նոապետուիժիւնն չտևեց 
ընդ երկար։ Վ^երջին եռապետներ էն Հո կտա լիանոս և Անտոնիոս — 

բանդի Ղ^եպիդոս մերմուաՆ էր-տուին պատերազմ ընդ միմեանս, 
մինչև պարտութեամրն և մահուամբ \\նտոնիոսի ի ՚ճակատուն Ա^~ 

տիոնի (31)* վևրցալ եռապետութիւնն, և Լոկտաւիանոս եղաւ ինբնա¬ 
կալ կալսր% Օգոստոս Լոկտաւիանոս անուամր։ \Լլսպէս ազնուապե– 
տութ՜իւնն ևս փոխեցաւ ի կալսրուփեիւն։ 
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^ՌՈՄԱՏեՏԻ Կ Ա 8 Ս հ Ր Ք։ 

1. Օգոստոս Հոկսոաիանոս։ 2. Ցաջորղք նորա։ 

1. Օգոստոս Հոկտսւլիանոս (31 նախ շան յ՚8յւ> —14 լետ >.)* 

էր եզբօրորգի և. որդեգիր ^\եսսւրոս։ Աո. սովաւ. բոլոր Նպապաէ բաց 
է հէ ւսիսալին բարբարոս մասնէ, նոլնպէս հիւսիսալին ԱփրիկԷ և 
Եգիպտոս, բա$ Է ^իջին և հարաւալին անՆանօթ վալրենիներէ՝ 
էին արգէն րնգ իշխանուիՒեամբ Հոոմալեցւոց։ Գալով լ\Լսիա% ամ¬ 
բողջ Փոքրն Ասիա և լա ռաջա կողմն \նսիոլ մինչև. Եփրատ՝ էր նոլն– 
պէս ընգ Լռոմալեցւովք։ Լալաստան, մեՆազօրին Տիգրանալ իշխա– 
նութեան երկիրն, էր նոլնպէս ընգ ազգեցութեամբ նոցա։ Եթէ 
կար ազգ ոսոխ Հռոմալ% ալն էր Պարթև, ազգն, և. ալն ևս արգէն 
ակարացեալ և խոնարհեալ առաջի Հռոմալ, ինչպէս պիտի տեսնենք։ 
Լիւսիսալին բար ր արոսներ էն հռոմ էական պետութեան եվրոպական 
մաս ին սահմանակից Գերման ր միալն կը խլրտէին, բալց նորա ևս 
թհչ էին ալն հզօր պետութեան առջև։ 

Օգոստոսի գերգաստանէն մեր պատմութեան համար լիշուելու 
արժանի անձինք են• 1♦ ր, ուրջու. (խորթ որդի) Օգոստոսի, ի 
Լիւեալ կնոջէն նորա, առաջին ամուսնութենէ ալս վերջնոլ♦ 2* ^(րք* 

եղբօրորզի Տիրերի, ալսինքն* որդի եղյրօր նորա Գրուսոսի, 
և 3* թոռն Օգոստոսի ի դստերէն նորա Տուղեալ։ 0^.#ւօ– 

տոս լետ մ ահուն Գալիոսի, զոր կը սիրէլւ՛ տալով Տիրերի որգե- 
գրել Լսահմանել ժառանգ) զԳերմանիկոս՝ ինքն ևս առնէ որդեգիր 
զՏիբեր (նղաւդիոս ՛հերոն) ։ 

2. Ցաջորղք Օգոստոս է): 
1 • Տիրեր (14--37)* 

2* նաղիդուղա, որդի Գերմանիկոսի (3 7-41), 

3* Աղաւդիոս, հօրեղբալր նազիդ ուղալ (41— 5 4) է 
4* ՛հերոն, առաջին ամուսնութենէն Օպ֊րիպպինալ, գստեր 

Գերմանիկոսի (54 — 68)։ 
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Յետ մ ահուն *ներոնի9 մինչև լարևմուտս Վփնդէբսք Գաղրաք 
Օթոն և Վփտևղղիոս իրարմէ կը լափշտակէին աթոռը (68— 69)% 

յԱսորիս զօրբր կ՚ընտրէ 
5* զՎ^եսպասիանոս (69-7 9) * 

6« Տիաոսք որդին (79—81)* 

7* Գոմէրաիանոս, եղբայր նորա (81-96)* 

8. Ղէերուա (96—98)* 

9* Տրալիանոս (98—117)* 

10. Օդրիանոս (117—138)* 

11. Օնտոնինոս Պի ոս (138 — 161)* 

12. Մարկոս \Լւրևղիոս (161 — 181), որում բարձակից եղաւ ի 
սկգրան Ղ^ուկիոս Վ^երոս (161-169)* 

13. ^Հոմոդոսք որդի մարկոսի Օօ֊րեզեայ (180-192)* 

Տետ մ ահուն ոմոգոսի րնարուեցան (193) զօր ականկն կայսր* 
Պերտինաբս և Օուլիանոս% ի Հռոմ, *ՆիգԷր՝ յՕաորիս, Մդրինոս՝ ի 
Ւրիտանիա, Օեպտիմոս Օևերոս* ի ԼփւրիկԷ։ Օկսաւ բազա բալին պա֊ 
տևրազմնք և յազթեց 

14. Օեպտիմոս Օևերոս (193—211)* 

15. 3*4*11»ա և ^ճարակազզա, ոք*դիֆ Օեպտիմոսի։ հարակա ղզա 
տալով սպանանել զեդրալրն՝ կը թագաւորէ (211—217)* 

16. Մակրինոս (217 — 218)* *Նոլն տարին 
17. Հեղիոգարաղոս (217—222)* 

18. ՕպԷբսանգրոս 0ևևրոս (222 — 235)» 

19. Մաբսիմինոս թրակացի (236-238)* Ա#ւ կենգանութեամր 
նորա կքընարուին Գորգիանոսբ Ա. և Թ, հայր և որդի* քլա19 հը 
յաղթուին \էաբսիմինոսէք և կ՚ընտրուին՝ Պուպիենոս Մաբսիմոս և 
Կեղի ոս ՒաղրինոԱք րալց սորա ևս կ*սպանուինք և կ՝ըետրուի 

20. Գորգիանոս 3*, թոռն Գորդիանոսի Ա. (238-244)* 

21. Փիլիպպոս Ար արացի (244 — 249)* 

22. Գեկ ոս (^49—251)» 

23. 3*այշք»|ք Տրերոնիանոս (251 — 253)* 

24. Վ^աղերիանոս (253— 259)* 

25. Գ աղէևնոս, ո րդին (259 — 268). Աո. սովալ բայբայեցաւ 
ւաէրութիւնն. շատ նահանգներու կուսակալներ եղան ինբնագլուխ, 

որ կը կոչուին Երեսուն րռնաւորբ։ 
26. 3ղաւգիոս (՝. (268 — 270)* 

27. Օ^ւրեղիանոս (270 — 275)* 

28. Տակիտոս (275 — 276)* 

29. Փզորիանոս (276)* 
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30* Պրորոս (276—282)» 

31* մւրեդփոս ^Հարոս (282—283)» 

32. Կարֆնոա և Նայքևրիանոս, որգիք հարոսի (283-284)։ 
33. Գիոկղետիանոս (284—306)» Օա ընտրեց էն ֆեան գահա¬ 

կից զմաքսիմիանոս (286–– 305), և րաժնուեց աւ տէրութէւնն։ 
Արևելք եղաւ Գիոկղետիանոսի, և արևմուտք՝ մաքսիմիանոսի։ 

Նրկոքին կալսերք տեսնելով զանձինս անզօր առ. ի զգեմ ունել 
սահմանակից ազգաց, որ սկսաե էին զօրանալ ընտրեցին ինքեանց 
մկն մի օգնական անուամր, մինչ ինքեանք կոչուեցան Օփո«– 

«***•* Գիոկդետիանոս ընտրեց զԳաղերիոս, և Մաքսիմիանոս ՝ դ^Հոս– 
տանգ լորոս, զհալրն մենին հոստանգիանսսի, ^ղաւգեալ Շ-ի տոհ– 
մէն։ մպստամրեալ և գրեթ՜ե բաժանեալ նահանգք նուա՚ճեցան. 

11 աքսիմիանոս հնա զանգեցուց գԱփրիկԷ (292), ^ոստանգ՝ զՒրիտա– 
նիա (296), Գիոկդետիանոս՝ զԵգիպտոս (296), Գաղերիոս լազթելով 
Պարսից՝ ընգարձակեց հռոմեական մսիոլ սա հմանը մինչև ի Ջիգ¬ 
րիս (297)* 

Շամին 305 Գիոկդետիանոս և մաքսիմիանոս օգոստոսք կը 
հր աժարինք Գաղերիոս և Բոստանդ, կեսար ք՝ լինին 9^""**""* և Մ աք– 
սիմինոս (Գալա^ և Սևերոս կ ըետրուին 

Այս չոըս իշիւանաց բաժիններն եին —Բոստան գաք արևմուտք, 
Սևերոս ի՝ Նտալիա և Ափրիկեէ մաքսիմինոսի՝ մսորիք, Պաղեստին և 
Եգիպտոս, Գազերիոսի՝ Փոքր մսիա, Լիւրիկե և ք^րակիա։ 

Շետ մ ահուն Բոստան գալ (306) կը լաֆորգե նմա որգին \ոս– 
տանգիանոս։ 

Շամին 306 մաքսիմիանոս հրաժարեալն և որգին Գքաքսեն– 
տիոս լՀնին հազորգ իշխանութեանն, և թիւ իշխանազն լինի վեց 
–Գաղերիոս ք մաքսիմինոս, Սևերոս, ^ոստանգիանոս, մաքսիմիա¬ 

նոս և մաքսենտիոս։ Թեպետ լաքորգ տարին (307) Սևերոս կը 
սպանուի՝ փոխանակ նորա կ ըետրուի Լի կին ի ոս (ըստ մեզ Լիկիա– 
նէս)է մլս իշխաններեն չորք հետզհետե մեռան կամ սպանուե- 
ցան, և մնացին (313) երկուք մի ալն, Լփկինիոս և ^ճոստանգիանոսէ 
իրր ութ տարի լետոլ (322)՝ կը գրգռին երկու կալսերք իրարու 
գեմ ի պատերազմ։ Լիկինիոս կը լադթուի (323), և 

34. ոստանդիանոս մեե% լինի միահեեան տեր ե. առաջին 
քրիստոնեալ կալսր հռոմեական պետութեան (324—337). 

Շետ մահուն ^Հոստանգիանոսի մեեի կը րաժնուի տերութիւնն 
լերիս որդիս նորա. 

35. հոստանգիանոս (՝♦ (337 —340) կառնու դԳադիա, 
36. Բոստանդ (337 —361) զարևելս, և 
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37. Փոստաս (337— 350) զՒտալիա և պԼիւրիկէ։ 
8էրա մ ահուն Կոստանդիանոսի 8» բոլոր արևմուտր կը միա¬ 

նան ընդ իշխանութեամր ^\ոստասալք և ալսպէս հո֊ոմ էական պե~ 
աութիւնն լինի երկու, փհ\Լ*քպ»էա\ և ։ 

Յետ մ ահուն ոստասայ դարձեալ կը միանալ տէրութիւնն ընդ 
ձեռամր Բոստան դալ, որում կը լաջորդէ 

38. 3 ու լիանոս ևդբօրորդի մենին ^Հոստանդիանոսի (361—363)* 

39* Յովիանոս (363 — 364)* 

40. Վ աղենտիանոս (364—375)՛ լարևմուտւ։, և ևղթալր նորս։ 
41. Վ աղէս (364—378)՝ լարևելս, և ալսպէս դարձեալ կը 

բւաժնուի տէրութիւնն։ 
Վաղենտիանոսի կը լաջորդէ լարեմուտսք որդին 
42. Ղ՝րատիանոս (375 — 385)* 

Վռազես ի կը լաջորդէ լարևելս* 

43. &՝էոդոս Ա. մեն (379 — 395), որ և միացուց դարձեալ 
աէրութիւնը լետ մ ահուն Ղ՝րատիանոսի։ 

Թ*էոդոսի լաւրդեւլէն երկու որդիր նորա 
44. Յնորիոս (395—423) լարևմուտսք և 
45. \ձրկադէոս (395 — 408) լարևելս ք որում լաֆոըդեզ լարևելս* 
46. &՝էոդոս ք*. փորը (408—450)* Աո. սովաւ վերջանալ Հալ- 

ոդ \Լրշակունեաց թագաւորութիլնն (428), ուստի և հոս դադրե– 
ցունելով մեր ալս համառօտ տեսութիւնն Հււոմալեցւոց պատ մ ու• 
թևան վրալ՝ առնունպՊարթևացն և գՊարսիտլ։ 
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ԳԼՈՒԻ՛ Զ. 

Պ Ա Ր Թ հ հ Ք։ 

1. Պարթեւք։ 2. Գործ 7/որա ընդ Սե/եւկեանս։ 3. Ընդ ՀռոէՐայէր– 
ցիս։ 4. Պահլաւ տոհւ/7/։ 

1. Ռչինչ ընդհատ ի Հռոմայեցւոց Պարթևդ և յետ նոցա Սա– 
սանեանք ունեցան գորՆ ընդ Հայոց. ուստի հոս հարկ է մեզ գնել 
նաև զպատմութիւն սոցա9 որ չափ հնար է համառօտիւ, ի քաջ 
տեղեկութիւն մեր ազգային պատմութեան։ 

Մեր պատմութեան առաջին մասին մէջ9 էջ 223—234, խօ- 
սեցանք զՊարթևաց այնչափ միայն* որչափ պիտոյ էր մեր (այն¬ 
ժամ ու խնգրոյնյ որ էր ցուցանելք թէ թագաւորեցուցանելն \Լրշա– 
կայ ֆաջիյ ըստ Հ*որենացւոյն9 զեղբայր Ւ^է1 ՂՎ^աղարշակ ի վեր այ 
Հայոց և սերելն հայ Մրշակունեաց ի սմանէ% չունի ամենևին պատ¬ 
մական հիմն։ Հիմնադիր Պարթևական պետութեան է Արշակ Ա, 

առանձինն անուամր արա (*Ւա րեհ կամ ՀԼարեհ^ք ի ցեղէն *Նարե– 
հի \ոգոմանոսի վերջին թագաւորին Պարսից Ա բեմ են ե անց, ինչպէս 
կը վկայեն գրեթէ միաբան արևելեան պատ մէւՔ (ձէֆէրէ՝ Հ ապիպ 
Ուսսիյէրք ք^էպէրի, Պէ՝ճ՝ճէթ9 Նէհար և այլը* տես Ա* մասն, էջ 
227, և Կ ոպինոյ9 Պաւք* Պարս• Հա* (՝♦ էջ 479, և 550—553), և. 
այս պատ՚ճառաւ կը կոչեն զցեզն Աշկանևան, այն է թագաւորա* 
կան9 թէպէտ թագաւորաց թիլը կը գնեն 12-22 տարրեր անուն¬ 
ներով) ինչպէս մեր Հ*որենացին9 հաւանականապէս արևելեան աղ– 
րերէ առնլով1 կը գնէ չորեքտասան։ Հալանականագոյնն է սակայն 
երեսուն կամ երեսուն և մի ըստ գահեկանաց նոցա, որոց հետե– 
լեցանք և մեք կտես Ա* մասնք էջ 226), և գարձեալ կը գնենք 
հոս հանդերձ հաւանական թուականօք նոցա։ 

Արշակ Ա, *հարեհ ըստ արաբացի մատենագրաց 
(255— 253 նախ ք* 

\Լրշակ ք՝, Տրդատ (253-217)* 
\Լրշակ Տ՝, Մրտաւան (217—197)* 
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Արշակ 0** Պրապաղ (197—182)* 

Արշակ Ե, Հրահատ Ա# (182—174)* 

Արշավ ^ Միհրգատ Ա* (174 —138)* 

Արշավ V, Հրահատ քԼ (138 — 127)* 

Արշակ Ը, Արտալյան քԼ (127 —114)* 

Արշավ Թ, Միհրգատ (՝. (114—86)* 

Արշակ «I*, (86-76)* 

Արշակ «1*Ա, Ծանատրուկ (76—68)* 

Արշակ ժք՝է Հրահատ 1՝* (68 ––58)* 

Արշակ <1*1*, Միհրգատ 1*. (58—54)* 

Աքւշա^ (\րոգէս Ա* (54—36)* 

Արշակ «1*Ե, Հրահատ 1*. (36 —1 լետ ՚^յւ#)։ 

Արշավ <1*^> Հր ահատա 4 (1-2). 

Արշակ «1*է, Օրո^. քԼ (2—4)* 

Արշավ ԺԸ, Վոնոն Ա* (4—14)* 

Արշակ Արտաւան 1՝* (14—44)* 

Արշակ Ւ, Վար գան (44—47)* 

Արշակ |՝Ա, %ոտարզ (47 — 50)* 

Արշակ Վոնոն (՝♦ (50)* 

Արշակ ԵՏ՝, Վաղտրշ Ա* (50—90)* 

Արշակ Ւ1*, Դակուր Ա« (90—108)* 

Արշակ |՝Ե, նոսրով (108 —121)* 

Արշակ Ւ&, Վաղարշ . քԼ (121—149)* 

Արշակ Ւէ, Վաղարշ 1*. (149-191)* 

Արշակ |՝Ը, Ար տա լան 1** (191 —199)* 

Արշակ ՒԹ, Դակուր (՝♦ (199 — 209)* 

Արշակ Լ, Վազարշ I*, (209—216)* 

Արշակ ԼԱ, Արտաւան Ե* (216-226)* 

2, Պտրթնւր ի սվպյրան մինչև, ի Հրահատ I՝, ալն կ 255– 

127, ունեցան գրեթէ անգագար գորՆ րնգ Սևլև-կեանս։ Աււ Հրա֊ 
հա տալ. քԼ (Արշակ է, 138 –––12 7) Պարթևաց տէրութիւնը վը 
հասնէր մինչև. Նփրատ։ Հրահատ այնչափ զօրացաւ ընգգէմ 1)է– 

լևւկեանց աո. ^եմետրիւ քԼ Նիվատորալ. (146—125), մինչև, մևրձ 
էր մ տանել լԱսորիս^ ժինչ լարձավումն \1կիւթացւոց (Պահլաւ տոհ¬ 
մին ք որ վաղուց կը տիրէր ի Ւակտրիաք Ա» մասնք էջ 227) ստի¬ 
պեց զՀրահատ դաոնալ լետս։ Աո. լաջորգօՀրահատալ ք՝–իէ ալն է 
լԱրտալանալ (*♦ (Արշավ Ը, 127 —114) մինչև. Հրահատ Գ. (Ար 
շակ <^ք, 68—58), որ վը հանդիպի Միհրգատալ պատերազմնե– 
րուն ժամանակին* իրր 60 տարի Պարթէւր և֊ս էին մեե յուղման 
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մ էջ ներքին խո.ովութիւններէ և կռիւներէ ընդ Ծկիւթացիս։ Հրա¬ 

հատ հանդարտեցուց երկիրը եւ զօրացալ, մինչև *Լուկուզզոսի 
և Ջիգրանալ խնդրել Հրահատալ օգնութիւնը, բտլց Հրահատ ընտ¬ 
րեց պահել չէզոքութիւն։ 

3. Երբ Պոմպէոս վճարեց արևելից զորեր, լաղթելով ոչ Մի– 
հրդատալ միայն, ալլև Ջիգրանալ* դարձուց գերեսս իւր ի Պար– 
թևս։ Տ*արինիոս զօրավար Պոմպէի անցնելով զԵփրատ* խաղաց մին¬ 
չև լափունս Ջիգրիսի. րտյց ներքին խո.ովութիւնք Հո֊ոմալեցւոց 
ստիպեցին զՊոմպէոս թողուլ զարշաւանն։ Թ՝է ինչպէս անցան Հրա¬ 
հատ ալ *\՝–ի վերջին տարիներն* լալտնի չէ. Հրահատ կը թուփ սա- 
կալն սպանեալ դալով, որում մասնակից էին որդիք նորա է) իհըր~ 
դատ և (\րոդ։ Միհրդատ Գ. (ԱՐշ ակ յ*Տ՝է 58-54) սպանուեցալ 
լեղյբօրէն լՕրոդալ, որ թագաւորեց իրրև Մրշակ (54—36)է 

Աււ Օրոդաւ և աո. լաջորդալ նորա Հրահատաւ Գ. (Արշ ակ ձԵ, 

36 նախ քան ղ^ր» 1 լետ եղա՛# երկու երևելի արշաւանք 
Հո֊ոմալեցւոց, րասոսի և Մնտոնիոսի, ի Պարթևս. աո.աջինն վեր– 
ջացաւ (53) պարտութեամբն և • սպանմամբ րասոսի ի Ծուրենա 
ղօրավարէն Օրոդալ, երկրորդն* պարտութեամբն և փախստեամբ 
Մնտոնիոսի (36—34 նախ քան յքրփ Այււ լաղթութիւն փքացոլց 
զՀբահատ 0՝, մինչև խիղտխել նմա ընդդէմ Հո.ոմալեցւոց։ Նրկըն– 
չելով սակալն լՕգոստեալ, որ ի գալն լարևելս (20) կը խնդրէր Հււօ– 

մէական արՆուենշան գրօշներն և գերիներ, ղորս աո֊պե էին Պար– 
թևք ի պատերազմունս րասոսի և Մնտոնեալ, սպտոնալով պա¬ 
տերազմ , եթէ չդարձունէր ղնոսա լետս* ոչ մի ալն կատարեց ղխըն– 
դիրն, ալլ և լորդւոց անտի Հրահատալ Գ-ի տուաւ պատանդ (20 

նախ քան 
Տուստինոս (մատենագիր ք^« գարու, առնլով ի Ջրոգոսէ Պոմ– 

պեալ մատենագրէ Ա* գարու) կու տալ մեզ ալս պատմութիւնը։ 
«Տերեսուն որդւոց անտի ոչ գիտէր (0ր**գ)ք թէ զորն սահմանեսցէ 
լա թոռն աո. ունելոլ զտեցի քակրոլ (սպանելս լ ի պատերազմին ընդ 
Հո.ոմ ալեցւոց լՄսորիս, ինչպէս պիտի տեսնենք)* Ւ բազում հար֊ 
ճիցնք քորոց եղեն նորա այնչափ որդիք՝ իւրաքանչիւրն զուն զոր¬ 
ն՛ էր տալ նախամեՆար զիւ֊ր որդին աոնել, և աշխատ առն էին գնա 
(կանալքն^ ազդի ազգի հնարիւք նենգութեանց։ Այյք բախտն Պար– 
թևաց, զորոց զդահն ունին գրեթէ միշտ թազա լոր ք հալրասպանք* 
տալր զթագն չարա զոլեին լորգւոց նորա։ (Հրահատ) ալն ինչ անուա– 
նեալ թագաւո ր, որպէս թէ կտրի իմն լամ էր հալրն ի մեուանել* 
ս սլանան էր զնա. ապա տալր խողխողել զեդբարսն ամենալն։ Տիւր 
որդիսն անգամ ոչ խնալէր. քանզի տեսեալ զաւագանի տէրութեանն 
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զայրացեալս ընդ այնչափ ոճիրս վնասուցն* սպան զմին յորդլոց իւ– 
քո9է որ յար բունս հա սևաչ էր, ղի մի՛ դացի որ զոր դի զեն փոխա¬ 
նակ նորա։ Օնտոնիոս ի պատուհասել զՊարթևս, գի եղեն նոբա 
զորավիգն հեսարու հակառակորդին նորա% խաղաց ի վերայ նոցա 
Վեշտասանիւբ յընտիր ընտիր լեդէոնաց իւրոց, այլ չարաչար վկան– 
դեալ ի բազում ճակատս* աճ ապար էր ելանել ի փախուստ։ Մմրար– 
աաւանեալ Հր ահատայ լաքոզութեամրն% շաղախ էր գանձն քայլ եւս 
ոճիրս, Էլ ելանէր վտարանդի յիւրոցն։ Հազում աղա չան օ բ ընդ եր¬ 

կար թախանձեալ նախ զազդս արուարձանեայս և հուսկ ապա 
զՕկիւթացիս* դտանէր իՒիկունս օգնականութեան ի նոցանէ, որ կա- 

ցուցին գնա միլս անդամ յաթոոն։ Մինչ նա յաբսորս էր* Պարթևը 
ընտրէին թագաւոր զոմն Տրդատէս անուն, որոյ իմացեալ զմերձե– 
նալ Օկիւթացւոցն* ապաւինէր բազում բարեկամ օր աո. կայսր ^Օ^֊ոււ– 

տոս՝), որ յայնժամ էր ի մարտ պատերազմի յաշխարհին Օպանիա– 
ցւոց* աայլ» նմա պատանդ յորդւոց անտի Հր ահատայ զկրտսերադոյնն, 
զոր արկեալ էր ի բուռն աո անհոգութեան պահապանացն։ ՀՀայս 
լուեալ Հր ահատայ* աոաըէր հրեշտակս աո կայսր, խնդրել զպա– 

տանեակն նւ զՏրդաա տալ ի ձեոս իբրև, զիւ֊ր Նաոայ։ Լուեալ կայ¬ 
սեր զարտունջ Հր ահատայ և. զաղա չանս ոսոխին նորա Լզի Տրդատ 
ե-ս խնդրէր ունել զգահն* խոստացեալ հն ազան դել զՊարթևս իշխա– 
նութեանն Հոռոմոց, եթէ ի նոցա ձեոն հասանիցէ նմա առնուլ 
զթագաւորութիւնն^ չաոնոյր յանձն ոչ զՏրդատ մատնել ի ձեոս 
Պարթևաց, և ոչ լինել սմա օգնական զօրու րնդդէմ Պարթևաց։ 
Մյլ զի մի՛ թուիցի թէ շնորհէ և ոչինչ1 յանձնէր Հր ահատայ գոր¬ 
գին իւր> զՏրդատ հրաման տայր ունել մեՆաւ պատուով շըեղու– 
թեան* ցորչափ կամը իցեն նմա մնալ աո Հոոմայեցիս։ 8ետ այնո- 

րիկ իբրև, ի գլուխ հանեալ զպատերազմն Օպանիացւոց ղա1ր յՄսո– 
րիս կարգել գիրս արև֊ելից՝ երկուցեալ Հր ահատայ, թ՜է դուցէ խա¬ 
ղաս ց է ի վերայ նորա կայսր* ժողովէր ի կողմ անց կողմ անց աշխար¬ 
հին իւրոյ զդերիս զօրացն 4րասոսի և. Մնտոնեայ, ևւ արձակէր զնո– 
սա աո Օգոստոս հանդերձ արՆուենշան դրօշիւըն, զոր հանեալ էր 
ի լեդէոնաց։ Օգոստոս աոնոյր ևս ի պատանդ ղորդիս և զթոոունս 
Հր ահատայ, և վճարէր զօրութեամր անուանն բազում ինչ զոր 
*"1լոյ զորավարի չէ երրէը վճարեալ ի ձեոն գինուց» (Օուստ* 

ք՝ալց բան զՅուստինոս վալեր ական ադոլն է լի շատ ակ այս դիպաց% 
կանգնելն Օգոստոսի ի պատիւ պատերազմի չասաուեոյն Մրեայ մե– 
հեան, ուր տուալ կախել յետս աոնուաՆ դրօշներն ի Հրա^ատայէ 
^ան արդարև Օդոստեայ դահեկանը, որոց ի մի կողման կայ դիրք 
Տւ§ատ րօնէ^բէւտ Տ. ք*. (^. II. Շոմանս պատկեր Արեսի վեցսիւնեայ 
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մեհենինք ուր կը տեսնուի լեգեոնական դրօշն արեո լեն շան, 20 

ամին։ ուրիշ դահեկանք 18 ամին՝ գրով Օ^ւհ* 6է Տ1§0* աւ1ւէ. 
Ա քօրէ, ր60Ա))., և– պատկեր՝ չաղ թա կան կամար և. Օգոոտոս չորել*ձի 
կաո.օք կ* անցնիք երկու պար թ՜եև մարգոց մ էջ նստաՆ։ (Գաթըր՚ճ» 
Տիեզ» Պտմ» 98)* Աչսպկս Հրահատ եկաց խազազութեամբ ընդ 

ւոմաչեցիս մինչև, ի սպանումն իւր ի &՝երմուսա կամ 1ք«ւււա անուն 
իտալացի հարՀԷնք զոր ղրկաե էր նմա Օգոստոս պարգև։ Հր ահա ա 
ունի դահեկանյ որոչ ի մի կոզման կաչ I) ուսաչի պատկերնք և գիր* 

Աօօօճ (ԳաթըրՀ» անգ)։ Տամ են իրր 8 կաչ Օգոստեաչ դահեկան է 
ուր աչր պարթև կը մատուցանե կա լսեր պատանիներ։ նաև Օգոս¬ 
տոս ասե ի կտակին» *\)»րքաչ Պարթևաց Հրահատ Օրոգաչ որդի 
գորգիս իւր և ղթոոունսն զամենեսին աււաքեաց չՆաալիա, ոչ չաղ֊ 
թեալ ինչ պատերազմ ալք աչլ զբարեկամ ութիւն աչսոքիւք իւրոցն 
պատան գիլը խնգրեալ» (Գաթըր՝ճ» Տիեզ» Պամ* ք՝* 99)* Պարթև֊ 
ւաց աչս տկարութեան վկաչ հաւատարիմ ե Օտրաբոն ժամանակա¬ 
կից ք որ ի խօսելն զմեՆութենեն Հոոմաչեցւոց՝ ի վերջ կոչս 
րութեանք 4, 2ք ասե• *Պարթևքէ որ են սահմանակից Հոո֊ոմոխ՝ 
ունել ունին ահեղ զօր ութիւն* լւաչց և սոքա խոնարհեցուցանեն 
աչսօր զգլուխք և են ընդ ազգեցութեամբ Հոո֊ոմոց և իշխանաց 
նոցա* Ոչ մի աչն առաքեցին չետս զնշանս չազթութեանցն կանգ֊ 
նևլոց սակաւ մի չաո.աջ ի նախատինս Հո֊ոմաչք աչլ և թագա լոր 
նոցա Հրահատ կամեցաւ առնել չանձն ի խնամս Օգոստեաչ գորգիս 
և զթ ոոունս իւրք պատանդ ք պատ ուա կան ք սահմանեալք ի կորզել 
չանձն զմտերմութիւն բարեկամութեան նորա։ Ե մեր իսկ աւուրս 
բազում անգամ Պարթևք ետուն աՆել ի Հո.ոմաչ զիշխաննք զոր կա֊ 
մէին ունել ի գլուխ իլրեանց։ Համաււօտ իսկ ասել՝ թուի իմն թե 
ժամանակ ե նոցա և զան ձին ս և զինչս իւրեանց թողուլ կամաց և 
հա՜ճութեան Հոո.ոմոցն։ 

է1 չաջորգաց Հրահատաչ *\՝–ի չեղան երկաչնակեաց ոչ Հր ահա֊ 
տակ (\1րշ ակ և ոչ չաջորդ նորա Օքւոք. (՝♦ (իրր 0»րշակ ^է*)ւ 
Տետ Օրոգաչ (՝♦ կը խնդրեն Պարթևք ի Հոոմ աչ (10) զերիցագոչնն 
չորգւոց Հրահատաչ զՎոնոնք իբրև \Լրշակ <1*Ը. (11-14)* \Լչսմ 
վկաչ ե ոչ Տակիտոս միաչն7 աչլ և կտակն Օգոստեաչ (Տախտ» Ջ*)է 
«Ցինէն ազգը Պարթևաց խնդրեցին ի ձե/ւն իշխանաց ազգացն աչ֊ 
նոցիկք և զթ ագաւորս իւրեանց ընկա լանք Պար թևք՝ զՎ^ոնոն յ զալ֊ 
քաչի Հրահատաչ գորգիք զարքաչի Օրոգաչ զթոռնք Ս՝արք՝»»»ն ևն 
(Գաթըր՚ճ» Տիեզ» Պատ մ» ք՝. 99)* զսնեալն ի մեջ Հո֊ւ֊ 
մաչեցւոցք վասն կիրթ բտրուցն և սովորութեանց՝ մերժեցին Պալ֊ 
թևք իբրև գիրգ և օտարասեր> վասն ղէ չեր հեեներ ձի և ոչ կ՛եր֊ 
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թար լորս, դեսպակաւ կը շյւ^էք միշտ ընդ Iոլնս էր կենակից։ 
Սւստի կոչեցին ի Գահաց զԱրտալան ոմն, որ եկաւ բազմութեամբ 
մար-սկիւթացի զօրաց, ևւ Վ^ոնոն լետ միանգամ տալոլ ճակատ՝ 
լազթուելով աճապարեց անկաւ ի Հայս։ էԼալսմանԷ աւելի մանր 
լետոլ։ 

֊4է. ք^ագաւորութիւնն Ար տա լան ալ Լալն է Արշակ ԺԹ, 

14 - 44), է դլխաւոր կէտ ի պատմութեան ոչ Պարթևաց միալն, 
ալլև. Լալոց։ քԼսմանԷ, ինչպէս տեսանբ՝ ասէ Տակիտոս, թէ էր 
սնեալ ի մ էջ *\*ահաց, և Սովսեպոս՝ թէ էր ի II արաց։ Դահօբ կամ 
Մարօբ պարտ է իմանալ սակալն ալն հիւսիսալին արևելեան թա¬ 

գալս րութ իւնը, որ հաստատուեցաւ ի ք՝ա^ (ա/^* է Ւակտրա, *^ին 
նու,իրական բազար Արեաց լետ անկման լունական թագաւորու– 
թեան Ւակտրիո , ուստի և կը կոչուի ի հին մատենագիրս մեր 
(14 *սթ. Ւոյւ*) տէրութիւն Պահլաւաց, եւ կը տիրէր հիւսիսա լին 
արեւելեան սկիւթացի ցեղերու, զորս մերբն (Ագաթ* և ման ալանդ 
ք՝ուզ*) սովոր են կոչել Մազբութս կամ Շուշանս* լՆզիշէէ 1ւ Փար- 
պեցլոլն կը կոչուին նոբա նաև. Լեփթաղբ և. Լոնբ, գիտնոց՝ 
Մար Սկիւթացի։ Այս հիւսիսա լին արևելեան թագալս րոլթեան տի¬ 
րող ցեղը, Պահլաւ կամ Պահլաւիկ՝ էր համազգի Պարթև. Արշակու– 
նեաց, և ունէր ուրոլն դահեկանս, որ կան ցալժմ, ոչինչ աննման 
դահեկանաց Պարթևաց։ (ՏՀալսմանէ տես և լառ աջն ու մ մասին պատ- 
մութեան մերոլ, 227—230)ւ Ալսպէս Արտաւանաւ որ ալն ցե– 
ղէն էր՝ փ ոթոլեցաւ Պարթևաց տիրող ցեղն և. անցաւ Պահլալ տոհ• 
մին, լորում ս.եւեց մինչև ի վերջին համանուն թագաւորն Պար¬ 
թևաց Ար տա լան Ե* (Արշակ ԼԱք 216—226^* «Արաբացի մատե¬ 
նագիրդ, գրիչդ պաամութեանն Պարթևաց, լԱրտաւանալ աստի նոր 
իմն հարստութիւն դնեն սկսանել, կոչելով ղսա Աշկանեան, իսկ 
զա ոա ջինն՝ Աշակեան» (%աթըրճ* Տիեզ* պամ• ք՝* 99* Նան* Յ^ւ 
Պահ լալ տոհմն կը համարոլէր թէ կրօնիւբ և թէ սովորութեամբ 
ագնուադոլն բան զՊարթև տոհմն, և կը կոչուէր ի նոցունց իսկ 
Սասանեանց թշնամեաց նորա՝ ՀւՊատո լականա, ճՊատուականադոլնա, 
ա^աջաաոհմիկա (հ՛որ* ք՝* Հք*, \քԱ*^, *$ինչ Պարթև տոհմն անար¬ 
գս լան էր իբրև ապականեալ արևմտեան բարուբ և կրթութեամբ։ 
Արդարև Արտ ալանալ. ^ նոր ղօրութիւն և. մեՆութիւն առաւ թա– 
դաւորութիւնն Պարթևաց։ 

Ար տա լան տեսնելով, թէ մնաց թագաւորութիւնն լիւր ձեոս, 
բարձմամբ կամ խոլս տալով հակառակորդին (Վ^ոնոնթ՝ ամբարտա– 
ւանեցաւ, և տեսեալ զՏիբեր Ներացեալ՝ խորհեցալ առնուլ պՀալս 
ընդ իւրով իշխանութեամբ կամ ազդեցութեամր։ ՀԸաղաց գնաց դէպ 
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ի ^ապադովկիա, պահանջելով ՀռոմալեցիներԷն հին Պարսից 
մենեանց) երկիրներն լԱսիա։ Սակայն Պարթևր, որ ձանձրացաՆ 
էին լԱրտաւանալ* առ.արեցին (35) պատգամավորս ի Հռոմ խնդրել 
ալլ (մագաւոր։ Տիրեր հաճեցալ խնդրո լն, և ղբկոլեցաւ Հրահատաէ 
^է֊ի որդին Հրահատ, որ պատանդ էր ի Հռոմ, քլա19 հա– 
սեալ ի Պարթևս։ մեռավ լԱսորիս։ Տալնժամ Տիրեր ղրկեց ի թո֊ 
ռանց նորին Հրահատալ Գ-ի • պՏրդատ, զոր վանեց Հրահատ 1՝» 

Սկիւթացւոց օդնութեամր։ Տրդատ խոլս տուաւ. լերեսաց Արտալա¬ 

նար որ չներկարեց ի կեանսք բանդի սպանուեցաւ դալով լորդւոլՆ 
իւրմէ ի Գոտարզալ։ Վ^արդան, եղրալր Գոտարզալ, իբրև. Արշակ Ւ» 

(44-47) կը թադաւորէ րաջութեամր, ապա անգութն Գոտարզէ 
(Արշակ ԵԱ, 47 — 50)* ապա հօրեղբալր նորա Վ#ւէւ#ւՆ որ կը 
թադաւորէր I) արաց՝ կը լաջորդէ իրրև. Արշակ Եք՝* կար՛ճ ժամա¬ 
նակ (| 50)* լետ նորա որդին Վ^ազարշ Ա. (ԱՐշա4 ԻԳ, 50— 90)» 

Յովսեպոս չդիտեր զՎ^ոնոն, ալլ Գոտարզալ, զոր կը դնէ սպանուաՆ 
գալով՝ կը պատ մ է լաջորդեալ զՎ^ազարշ, զորմէ աս է թէ էր եղրալր 
Գոտարզալ։ «.Պարթև.ր սպանին զՎ^արդան և եղին փոխանակ նորա 
զեղրալր նորա զԳոտարզ, որ նոլնպէս լևտ սակաւուց սպանաւ դա¬ 
լով, 1ւ Վ^աղարշ եղրալր Գոտարզալ պալազատէ զնա* (թովս* Նախն* 
պտմ* Ի. ք՝*)* Վաղարշ, որ լետ Արտ ալանալ երևելին է ի թագա¬ 

վորս Պարթևաց Պահ լալ ցեզէՀ խորհեցալ ի գլուխ հանել Ար տա֊ 
ւանալ խորհուրդը, դնել Պահլաւ ցեզէ թադաւոր Հալոց վրալ, և 
ալս պատճառ.ալ ունեցաւ երկալն և արիւնահեզ պատերազմ ընդ 
Հռոմ ալեցիս ։ 

Տակիտոս կը պատմէ երկար զդորՆս Պարթև թադաւորաց ի 
Հրահատալ Գ֊է մինչև Վազարշ Ա, I ի շեքով մանր բազում ինչ որ 
կը վերաբերի մեզ։ ալն երկար պատմութենէն պիտի աււ* 

նունը լետոլ մեր մասը մի ալն։ Վ%աղարշ, լետ տեսանելոլ զեղրալր 
իւր զՏրդատ հասաատեալ ի վերալ դահուն Արշակունեաց ի Հալս 
(«»)• մեռաւ, և լաջորդեց նմա ք^ակուր Ա* (Արշակ Ե9՝, 90— 108)> 

որ դեղեցկացուց զՏիզբոն, ապա նոսրով Ա* (իբր Արշակ ԵԵ, 108 — 

121), առ. որով նորոդեցալ պատերազմն ընդ Հռոմալեցիս, դար֊ 
ձեալ վասն Հալոց։ Ցարշաւանս Տրալիանոսի, որ շատ երկիրներ, ինչ֊ 
պէս զՀալԱք զԱսորեստան և զՄիքադետս նուաճելով արար նահանգ 
նոսրով խոլս կուտալ ի վերին դաւաո-ս, և ապա դառնալով կառ֊ 
նու վերստին իշխանութիւնը (121)* Ւ*ոսրովու լաջորդեց Վ^աղարշ ք՝* 
իբր Արշակ ԵՋ* (121 —150), առ Ադրիանոսիւ և Անտոնինոսիւ։ 
Ադրիանոս գարձուց նուաճեալ գավառներն. Հալաստան, Ասորես֊ 
ա ան և զԱիջ տգետս, և Նփրատ եղաւ դարձեալ սահման երկուց 
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թագաւորութեանց։ Պար թևք այնչափ պէաս ունեին խազաղութեան% 
որ չափ հռոմայեցի կայսերք։ (*այց խազաղութիւնը չտևեց երկար։ 
Ա«– Վ^աղարշաւ (Արշակ Ւէ, 151-192), պատերազմը նորո– 
գուեցաւ ի մէջ Պարթևաց և Հոռոմոցք գարձեալ Հայաստանի հա¬ 

մար։ ո ՎՒ ոս ՎէՐք ոս եկաւ արևելք) յունական քաղաքն Սելև- 
կիաէ որ ի սկզբանէ անտի տէրութեանն Պարթևաց եղաՆ էր ինք– 
նօրէն ադիկամիք և հի զր ոն% աոնուեցան անհնարին աւերմա մբ և 
կոտորաՆով։ Սելևկիա չկարաց կանգնել միլս անգամ, Տիզբոն միայն 
նորոգոլեցաւ։ Այ» տա լան 1** (\Լրչակ ԻԸ, 192—199), իրևն Գէմ 
գրգռվեց զՍեպտիմոս Սևերոսք վասն զի \Լրտաւան Սևերոսի քաղա¬ 
քական պատերազմին ժամանակ ընգգէմ Նիգերի* թեր ելաՆ էր 
այս վերջնոյե։ Տիզբոն երկրորդ անգամ առնուեցաւ պաչարմամբ* 
\Լրտաւան որ կը պա չտպան էր քաղաքը։ հազիւ պր Նաւյ և Հոոմ այ– 

եցիք առին 100,000 գերի և մեՆագին ալար (197)* Դակուր ք* 

ևս (Աքշա^ ԵԹ, 199—209) յաղթուեցաւ նոյն Սևերոսէք բա1Ա 
Հռոմայեցիք ոչինչ չահեցան այս յարձակումներէն։ Սակայն Սարա– 
կա Ատ աո. ալ զՍւոհայաստան (զՄեբին ի և Պարթևաց տէրութիւնն 
սկսաւ երթալ ի կորեանումն։ Ստէպ յեզափոխութիւնք9 որ կը եա– 
գէին թէ աո յեղլեղուկ բնութեան ազգին և թէ յոո֊ի վարչու¬ 
թեն է% սպառաՆ էին երկրին ոյժը։ Ե թագաւորութեանն Վ^ազար– 
չու (\Լրչա կ Լ, 209 — 216), և. Արտալանալ Ե, (\Լրշակ ԼԱ, 

216—226)՛ խռովութիւնք սկսան յաճախել թագաւորական ընտա– 
նեաց մ էջ։ Սարա կա Աա խնդրեց Այ» աաւանայ դուստրն ի կնութիւն, 
որպէս զի, եթէ զլանար Ար տա լան՝ կայսրը պատ՛ճառ, ունենար պա¬ 
տերազմի։ Ըւ»ա ոմանց* Արտաւան մերժեց խ/նդիթը, և Սարակալլա 
խաղաց իսկոյն Ս՝իջա գետ աց վրայ• ըստ այլոց* \Լրտաւան անձամբ 
բերալ աղջիկը^ և Սարակալլա սոսկալի նենգութեամբ տուաւ կոտո¬ 
րել հարսնևորներնք և Սգտտաւան հազիլ զերեաւ (216)» Մակրի– 
նոս կռեց դաչինս խաղաղութեան Պարթևաց հետ9 րայւ| յետ ամաց 
ինչ Նագեցալ յեղափոխութիլնն, որ կորեանեց զպետութիւնն Պար¬ 
թևական (Պահլ ալ), և կանգնեց գՊարսիցն (Սասանականի (226)» 

< 
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ԳԼՈԻՒ՛ 

ՍԱՍԱՆեԱՆՔւ 

ք. Պատմառք անկման Պար թե լաց: 2. Սասանեան թագա– 
ւորք։ 3. Ար տա շիր. Կրօնական նորոգոս/ն։ 4. Համառօտ պատ– 
մհւթիւն Սասանեանց: 

X– Ւարեպաշտադոլն Պահլաւ ցեղնք որ \Լրտալ.անաս ՏՒ* աււած 
էր Պարթևական թադաւորութիւնը՝ չեղաւ բա լական դոհացունել 
արիական ցեղերուն մոլեռանդութիւնն9 որ Ցունաց հևա որևիցէ 
մերձաւորութիւն կը համարէր անկրօնութիւն։ Ա|«, ինչպէս նաև 
թագավորական ընտանեաց մ էջ ստէպ դժտութիւնք և կռիւք՝ քա¬ 
ջալերեցին ղԱրտաշիր ոմն պարսիկ՝ լարուցանել \էրտաւանալ Ղ՝–ի 
տասներորդ տարին այն մեՆ ապստամբութիւնն9 որ կորՆանելով 
Պահլալ տոհմը՝ Ս ասանեան ցեղին տուաւ Պարթևական տէրու– 
թիւնը9 որ այնուհետև կոչուեցաւ. \Տասանեան է \Լրտաշրի Նադման 
*1րա1 աո. Խորենացւով կալին ալլևալլ միմեանց հակառակ զրոյցք* 
նա մանաւանգ առասպելք 9 լորոց ինչ ինչ կը համառօտէ 1աորենա- 
ցին9 խոստովանելով թէ են բար բաջմ ունք* «Անտեղի է մեզ եր– 
կրաթգել զառասպելսն լազադս երազոլն Փափաքոյ9 և արտադատով- 
թեան հրոլն մանուաՆոյ որ ի 9ասանար և պատումն զհօտիւնք և 
լուսնակն9 և ախտարմողացն լա ռաջաս աղումն որ են քալդեայք ք և 
որ ինչ զկնի ալսորիկ• և պոռնկական խորհուրդն \Լրտաշրի հան¬ 
դերձ սպանութեամբք9 և անմիտ հան՛ձա րա բան ութի ւն մոգին դրս¬ 
տեր վասն նոխազինք և որ ինչ այլն ամենայն։ Նաև ա թին դին– 

մանկանն ընդ հովանեալ արՆուոլն, և գուշակումն ադռա– 
ւունք և դերապանՆին պահպանութիւն առիւՆուն հանդերձ արբա– 
նեկութեամբ դալլունք և մենամարտութեանն առ աքին ութի ւն9 և 
որ ինչ ալլաբանութեանն բերէ կարդ» (Ւոր* ք. Ա|» մութ ակ¬ 
նարկս ւթենէն 9 զոր կը թուի թէ առաՆ է հ*որենացին իւր հ*ոռոհ– 
բուտէն՝ սաչափ միայն կը գտնենք9 թէ ըստ աւանդութեան պար¬ 
սիկ մատենադրաց ոմանց՝ Արտտշիր զոր և \էրտաշէս կ*անուանեն՝ 
էր որգի ուրումն IIասանայ և կնոջ քթաբեկ (Փափաք) անուն իշխանի9 
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որ ստի պանր էր զկինն լինել անձնատուր IIասանալյ վասն զի տե¬ 
սան՛ է՛ր երազք ալն խառնակ միութենէն պիտի Ննանէր նշա– 
նաւոր ո քք որպիսի եղաւ \Լրտաշիր լաղթութեամբքն ի վեր ալ \Լր֊ 
տաւանալ։ Ալչք կը պատմէին ալլ ազգ• որպէս թէ Ծ ասան էր հո֊ 
վիւ ո լրումն Փ ափաքալք զորոլ զգուստրն արար կին• ի մերձենալ 
0 ասան ալ աո. կինն* ելաւ հուր ի 0ասանալ և. պատեց զհօտն և. 
Նազեց լուսին• զալսմանէ քաւդեալք գուշակութ իւններ րրին ման֊ 
կան վրալք որ պիտի էնանէր։ Գարձեալ ըստ ալլոց* I)ասան էր որ– 
գի Բ ուհանան անուն ուրումն թ՜ագալ որի, որոլ կինն էր քոլր 1)ա– 

սանար և մերժուելով ի սմանէ վասն անարժան խառնակութեան* 
կը փախչի ի Հնդիկս հանդերձ մանկամբն* Փ՝է ինչ է Հան միտ հան- 

՝ճարաբանութիւն մոգին գստեր վասն նոխազինչէ լալա* կը պատ- 
մուէր սակալնք թէ զԱրտաշիր մանուկ կը սնուցանէ ալեք արՆուին 
լինի հովանիդ և աոիւե հանդերձ գալլու կը սպասաւորէ մ անկանն ք 
որ վարժեալ ի մենամարտութիւն՝ կը դաոնալ ի հալրենիսւ 

Աուաս պե լա կան պատմութիւն է նաև. ալնք զոր կը կարդանք 
ի լունարէն օրինակին Օպ֊աթանդեզոսի։ Ըսա ալսմ% \Լրտաւան էր 
աստեղադէտ և կը պարապէր ի զննութիւն աստեղացա և հա լելով 
ի նոսա կը հմալէր9 կը դուշակէր հանդերձեալը, մանաւանդ ինչ 
որ պիտի պատահէր իւր թադաւորութեան։ Օր միք մինչ նստաՆ էր 
\Լրտալան լա ո. ադա ստին ընդ կնոջ իւրում* նալելով լաստեղս սկսաւ 
հւքալել։ <ժձր տեսնեմ9 ասէ ցկիննք լրնթացս աստեղացք զի եթէ ոք 
արդ ապստամբի իւր թադաւորէն* պիտի լաջողի* ուստի կասկաՆ 
ունի մ թադաւորութեանս համար»♦ ղալս ասելով եմ ուտ ի քուն։ 
նաժիշտ տիկնոջն ք \Լրտադուխտ անուն ք որ էր ի սենեկին% լսելով 
գալս-քանզի Նանօթ էր \նրտաշրի—գնաց պատմել նմա թագա լո¬ 
րին դուշակութիւնըք և առնլով ի նմանէ խոստումն երգմամբք որ 
եթէ հասնէր թադաւորութեան Ը^էր գնա տիկնաց տիկին լոր դո֊ 
րեց գնա կատարել զդորե ապստամբութեաննք զոր դիտէր թէ կը 
խորհէր \նրտաշիր։ Հա լան ական ա դո լեն սակալն ալս է♦-Պարս կո֊ 
չուաՆ գաւաոնք որ էր արիական դաւառներուն հարաւալիններէնք 
լարևելից Տիգրիսի՝ կը թուի կ ա ո ա վարե ալ ի սկզբանէ հետ է առ՜ան¬ 
ձին իշխանօք։ Այ** իշխաններ էն էր Արտաշիր որդի Ս ասանալ (226 * 

240)* Արտաւան կը ջանալ նուա՚ճել ապստամբութիւնըք ք–ա1Տ 1աւէ❁ 
թալելով ապստամբ մասէն% կը սպանուի։ 

Ձ, 0 ասանեան թադաւորք որ տ իրեցին լ\Լրտաշրէ (226) և 
ալսր% են — 

1* \ճրտաշիր..Լ226-240)* 

* 2. Նապուհ Ա. որդի նորա (240—271)* 
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3* Որմիզդ կամ (\րմղդ ատ Սև (271—272). 

4. Վււաէք Ա. (272 -275). 

5. Վււաէք Բ. (275—292).. 

6. Վրւաւ/ Գ*. (292 ամիսս էնւ)1 

7. նևրսևհ (292—302). 

8. Օրմիզդ կամ (\րմզդատ ք* (302—309), 

9* Նապոսհ ք*. (309—381), 

10* 1\րտաշիր ք՝. (381-385), 

11. Նապոսհ (385 —389), 

12* Վրւաւ/ 9*, ^րման (389—400), 

13. Յազկերտ Ա* (400—421), 

14. Վրւաւ/ Ե. (421—442), 

15. Տազկերտ ք^. (439—458» կամ 442—460), 

16. Պեբոզ (460 — 483), 

17. Վ^ազարշ (483—487» կամ—491), 

(Մինչև Վ^աղարշ կը հասնի մեր պատմոսթեան ալս մասը)։ 
3* Գլխասոր գորՆ Արտաշրի եզաե կը թոսի ա Նել հին զրադաշ¬ 

տական կրօնրն լիւր նախկին մ ա բրոսթիսն ։ Նբր ութսուն հազար 
մոգ ժողովելով^ որոշեց մոդապաշտոսթեան վարդապետոսթիսնը և. 
պաշաօնը, Ալսպիս լոսն ական կ ոդապաշտոսթեան 1ւ բազմաթիս աղանդ– 
ներոս արւաֆն առնոսեցաս, Ւոլոլւ աղանդներին կը թոսի թի հինդ 
միալն ընդոսնոսեցան, զորոց անունները կոստալ Նղիշիք ալն ի Հա– 
մակդեննք Ամպարտրաշե» ք^ոզպալիտն» Պ ա հլա սիկն և. Պարսկադենն, 
իբրև, ընկալեալ ազանդբ մոգոսթեան։ ՀԼրտարոլ սոցա կար միսս 
եւս աղանգք որ ըստ նոլն Եդիշիի կը կոՀո1~իր IV ոդ պետ ի, «Ա|» 

հինդ կեշտր են, որ դրասեալ ոսնին զամենալն օրինս մոդոսթեան♦ 
բտլց արտարոլ սոցա ի միսս ևս ալլ վեցերորդ, զոր մոգպետն կո¬ 
շենն (Եզիշ Ը. 253), Մեե պատիս կր վալելիր բոէոբ ա|ս ազանդսց 
դլխասորն» որ կը կոչոսիր օւիշխան դենպետն» որպիսի իր մոգպետնՆ 
որոսմ լանձնոսեցան Ղ^ևոնդեանբ և որ, ըստ պատմոսթեան Նզի– 
շիիյ տեսնելով զՀևոնդեանս բանտին միջ համակ լոսսեզին% հասա- 

տաց և մկրտոսեցաս• պատմոսթիսն* զոր կը ստեզեի Եղիշի %որեոց 
առարելոց բանտապետին պատմոսթեան նմանոսթեամբ։ 

\նրտաշիր նոսա՚ճելով նաև ապստամբու թիսններն և անկախ 
իշխանոսթիսններն, որ ելաՆ իին Պարթև թ ադասորաց տկարոսթե- 

նին% բերաս երկիրն ի միոսթիսն և զօրացոսց թադասորական իշխա– 
նոսթիւնը։ Ալսպիս կանդնեցաս նոր պարսկական պետոսթիսնն իբրև 
աստոսաՆպետական խալիֆալոսթիսն, աշխարհական և եկեղեցական 
միանդամ ալն ։ &ետ ալսր ամենալնի Ար տա շիր կամեցաս նաև լտղ֊ 
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թութիւններով փառաւոր երևցունել զտէրութիւն էւր։ ք“»յյ գտաւ 
ինըեան ահա լոր թշնամի զՀռոմալեցիս։ Պատրաստելով 120 հազար 
զօրրք 1800 գերանդազեն կառը և. *0 փիղ պահանջեց Հռոմալևցի¬ 
ներ էն հին Պարսից բոլոր երկիրներն առ. Կիւրոսիւ, որօյ լաջորդ և զա– 
ւակ կ՝ անուաներ գանձն» բտլղ սաստիկ ընդդիմութիւն Աղեր֊ 
սանդր \ֆևերոս կա լսեր է է ք^Է-պԷտ քֆևերոս չկարաց տանել կատա– 
րեալ լաղթութիւն ի գլուխ* Արտաշիր ևս չեղաւ ձեռնհաս 
հանել զՀռոմալեցիս լԱսիոլ, և ոչ զՄիջագետս կարաց կորզել ի ՀՈ-Ո֊ 
մալեցւոց։ ք՝ալց և ալեպկս Արտաշրի թագաւորութեան ժամանակն, 
որ տևեց 14 տարի* մարթի համարուիլ նոր դարագլուխ ի պատ- 
մութեան Արևելից։ 

4. Արտաշրի լաջորդեց որդին Նապուհ Ա* (240 — 271), աո. 
որով եղան ձախող պատերազմունը ի մ էջ երկու մեե տէրութեանցք 
րալց ի վախ՛ճանի Լա լաստան և Ս իք ասգետր հնազանդեցան Սաօա– 
նեանց։ Արդարև Վ^աղերիանոս խաղաց անձամբ |ք ի^ագե տաց վրա ի 
րտլց լաղթուելով (260) բռնուեցաւ։ Ազնուամիտ կալսրն առ. վշտին 
մ եռալ թշնամանօը ի գերութեան, և մորթն հանուելով^ խոտով 
լյցոլաե կախուեցաւ հրապարակաւ։ Պարսիկը առնլով զԱսորիս և 
զ^իւիկիա% եկան մինչև ի ^Հեսարիա ապադովկացւոց, մինչ լանկարՆ 
րաՀն 0 դոն ատ, իշխան Պալմիրալք վանեց զնոսա անդր ըան զԵփ– 
րատ։ Պալմիրա եղաւ ոտկալն ուրոլն տէրութիւն ազատ ի Հռոմ ալ- 
եցւոց, և լսորղն Օդոնատալ ՏՀենոբիա զարհուրեցուց զՇապուհք 
մինչև խնդրել սմա թագուհւոլն դաշնակցութիւնը։ եապուհ մե֊ 
ռաւ, մինչ ՀԼենոբիա կը կռուեր ընդ ԱւրեղԷանու։ 

Նապհոլ Ա-ոյ լա ջո բդեցին քէրմիզդ Ա* (271-272), Վււաւք Ա* 
(272—275)։ Այւ# երկ ու թագա լոր ը պատերազմասերը։ Աո. 
սոըօը ^1արոս տիրեց \յ*իջագետացք առալ զԱելևկիա և զՏիգբոնք 
անցաւ զՏիգրիս։ Վալսեր մահը միալն ազատեց Աասանեանց տէրու֊ 
թիւնն ի մեՆ վտանգեն։ 

Հանդարտ ութ եամբ անցաւ Վ^ռամալ ք՝~ի (275-292), և Վուա– 
մալ (292) թ ա գա լոր ութի էն ը։ Լռոմալեցւոց հետ պատերազմն 
սկսաւ առ Ղւերսեհիւ (292—302), որ նուաճեց միլս անգամ զԼալս 
ապստամբեալս, և խորհեցաւ հանել զՀռոմալեցիս լԱսիոլ« բտլց լաւղ– 
թ ուեցաւ չարաչար ի %աղերիոսե, որ եջ լալնժամ զօրավար *հիոկ– 
ղետիանոսի։ Ղ^իոկղետիանոս դրաւ սահման երկու տերութեանց մեջ* 
վՀովբար կամ Բարուր գետ• Սիջագետը տրուեցան Լռոմալեցւոց, 
և կռեցան դաշինը խաղաղութ եան ք որ տևեց իբր 40 տարի։ 

*ներսեհի բՎորդեց է\րմիզդ ք՝. (302—309), ապա որդին 71 ա֊ 
պուհ երկալնակեաց (309-381 )։ Նապուհ ոչ միալն վանեց քԱ– 
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թաբացիս, որ մինչև Տիգբոն եկաե էին, ալլև փորձեց առնուլ Հռո֊ 
մալեցիներէն երկիրներն յալսկոլս Տիգրիսի, բալց կասեցաւ՝ ակնա– 
եելով ի համբաւոլն հոսաանդիանոսի մեեի, առ որով տևեց ար– 
գարև խաղաղութիւնն, որ եղաւ առ Ներսե^իւ։ Յետ մածուն ^օւ#* 

տանդիանոսի՝ Նապուհ սկսաւ պատերազմն ընդ Հռոմալեցիս։ Երիցս 
պաշարեցաւ. երերպարսպեանն Մերին, որ կը նկատուէր իբր պա– 
աո լար ընդդէմ արևելից, առնուեցաւ Ամիդ մեե կորստեամբ ի Պար- 

սից։ Նապուհ, թէպէտ լաղթող՝ տեսաւ թէ գժուարին էր նմա կա¬ 
տարել զԱսիա նուաճելու խորհուրդը, և կրեց սաստիկ լարձակումն 
ՅոլլԷանոսԷ, որ մեեամեե լաղթութեամբր մ տալ Պարսկաստանի 
սիրտը, բալց լանդգնութեամբն լաղթուելով սպանուեցաւ (369), և 
Հռոմալեցիր վանեցան ի սպառ։ Յաջորդն Յուլիանու Յովիանոս 
ստիպուեցաւ դաշամբ (արոլ պալմաններէն մին էր ձեռնթափ լինել 
ի Հալոց) հրաժարել ի Միջագետաց։ Մերին և ուրիշ բազարներ և 
ամրոցներ ի Միքագետս՝ անցան Պարսից։ Յէրա ալս ամենալն փա- 

ռաւոր լաքողուաեոց* մ եռալ Նապուհ, և լաջորգեցին նմա 
Արտաշիր ք՝* (381—385)> Նապուհ (385—-389), Վ^ռամ 

(389—400), Յազկերտ Ա« (400-421) * Այս թադաւորաց ժամանակ 
Եասանեանր ներրին լուզմամբր և Երմանից գէմ կռիւներով էին 
զբաղեալ։ Յազկերտի Ա-ի հետ բարեկամ ութեամբ էր Արկագէոս, 
որդին Փ՝էոդոսի մեեի, մինչև նմա լան ձնել զփւ-ր որդին Փ՝էոդոս 
(408)է Ե շնորհս Հռոմալեցւոց՝ ազատոլթիլն մեե կը վալելէին 
բրիստոնեալբ ի Պարսս« յւայւ| Տազկերտի վերջին տարիներն ան¬ 
միտ նախանձ եպիսկոպոսի մը, որ կորեանեց ատրուշան մի ի 
Նօշ՝ տուաւ պատճառ հալաեման ընդդէմ րրիստոնէից, մինչև 
Վւլաւքայ Ե* (421—442) պահանջել Հռոմալեցւոց երկիրն ապաւի– 
նող բրիստոնեաներ։ Հռոմալեցիր չառին լանձն տալ, և եագեցաւ 
պատերազմ։ Վ#ւ ամ խաղաց լարևմուտս, մինչև ստիպիլ. կալսեր՝ 
տալով հարկ Ասիոլ բաժնին համար՝ հեռացունել զՎ^ռամ։ Աո. Տազ- 
կերտիւ ք՝, լաջորդաւ Վրւաւ/այ ^440 457)՝ Հռոմալեցիր դադրե– 
ցուցին հարկը։ Յազկերտ չէր բարեկամ րրիստոնէից։ Նմա լաջոր- 

դեցին երկու որդիր նորա Պերոզ և 1)րմիզդ* բալց Պերոզ օդնու– 
թեամբ Հեփթազաց սպանեց զեղբալր իւր (460) և տիրեց միահեեան 
(460—483)* Աո. սովաւ եղաւ երաշտութիւն մեե, րոտ արեւելեան 
աւանդութեան եօթը տարի։ Պերոզ հակառակ իւր դաշանց խաղալով 
Հեփթազաց վբալ՝ կ՚սպանուի, և կը լաջորդէ 1Լազարշ (^483—491), 

առ որով կը վերջանալ մեր Պատմութեան ալս երկրորդ մասը։ 

- -- 
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Ա8 ԱԲՕԱԿՈւՕւԻՔտ 

4. Երկրորդ հարստռւթիւն Հպյոց. Հռոմայեցիք։ 2. Հռոմսցե– 
ցտց մուտն ի Փոքրն Աս իա. 8պյն ժամու վիճակ պյն ևրկրին։ 3. 
Դաշնակցութիւն ի </էջ թազաւորոլթեանց Փոքուն Ասիոյ. Հայք. 
Արտաքսիաս։ 

1. Երկրորդ հարստութ՜իւն մեր, զոր սովոր եմք կոչել IԼրշա– 
կունեաց՝ կ՛սկսի և. կը զօրանալ Հռ ոմաչեցլոց ազդեցոէ-թեան սկսե– 
լովե և. զօրանալով լարևելս, ինչպես ալն ազդեցովթեան տկարա¬ 
նալովս և. դադարելով կը տկարանալ և. կը դադարի է Լռոմալեցւոց 
ազդեցովթեան \եսիոլ մ էջ սկսելուն թուականն է՝ \)ելև կեան թագա– 
ւորներէն \Լնտիոդո սի մեեի (222—186) պարտութ՜եան տարին, որ 
է 190 նախ դան վ&ր*։ Անտիոդոս մեեք Սելևկեանց վեցերորդն, 

լետ լաղթ՜ելոլ ոսոխաց իւրոց Պտզոմեանց (203—198) և. նույաճե– 
լոլ Փոդուն \Լսիոլ լունական բազարներն, մինչ կը խորհէր անցնել 
ի Ցոլնս՝ լարոլց ընդդէմ իւր զԼրւոմալեցիս, որ ակն դրաե էին 8ու– 
նաստանի և. Փոշուն \Լսիոլ։ Ե Ղոլ՜Ս Լո֊ոմալեցի պատգամավորդ 
եկան լՆփեսոս առ. թագավորն՝ հաւանեցուցանել գնա ազատ թո– 
յղուլ նուա՚ճեալ դադարներն ևւ ի բաց կալ Շունաստան գրավելու, 
խորհրդէն։ Խլախտն \\նտիոդոս պատասխանեց խստիվ, և սկսավ 
պատերազմն ընգ Լռոմալեցիս։ \\նտիոդոս լաղթովեցավ առ Սաղա– 
մինեավ (191), լաջորդ ամին՝ առ Ս*ագնեսեավ, և Նանլւ պա լման¬ 
ներով հազիվ կարաց գնել հաշտութիվնը։ 

Ց» եքք Հռոմալեցիդ լետ պարտովթեանն \Լնտիոդոսի դրին 
ոտն ի Փոդրն \Լսիտ՝ երկրիս ալն մասին մէջ,-թող երեդ լոլն 
գաղթ ականութիւններն առ Նդէական Նովուն, Գորիա, Յոնիա, Նւո– 
ղիաք հանդերձ անուանի լունական դաղադօդ, որոց երևելի դև էին 
Նփե սոս, ՀԼմիվռնիա և ալլդ —կալին մանր մանր թագաւորութիւնդք 
լորոց միջի նշանաւոր կը համ արուին Պեր գամոնյ 1'իւթանիա, 3՝ա֊ 
զատիա ք ^ապադովկիա և Պոնտոս։ 

Պերդամոնի թագաւորութիւնն սկսաւ 283-ին նախ դան զ^ր* 
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և 129–ին անցաւ Հռոմալեցւոց՝ մահուամբ վերջին թագավորին Պեր¬ 
գա մ ոն ի, \Լրիստոնիկեալ » որ իբրև, ապստամբ սպան ալ. է Հռոմէ 

Օիւթանիոլ թագաւորութիւնն կար յէ* գարուն նախ քան վ$ր* 
թրակացի ժոզովուրգներէ։ Աո. Օպեբսանգրիւ նուաւճեցաւք բալց լետ 
սակաւուց աււաւ ք|ււ|) անկախութիւնն մինչև. 75 նախ բան զ^ր*։ 
երբ թագաւոր երկրին Նիկոմեգ թոգուց կտակաւ Հռոմալեցւոց 
զտէրութիւնն ։ 

%ազատացի հրոսակներ 278-ին ն♦ բ* հրաւիրուելով Ւիւ– 
թանիոլ թագա ւոր էն՝ հաստատուեցան լետ բազում ալար աո֊ ութեանց 
գրեթէ ի միջոցին Փոբուն Ասիոլ առ. Սպի ւս գետովք և. երկիրը կո– 
չուեցաւ լ անուն նոցա %ազատիա։ Հռոմալեցի հիլպատոսն Մանլիոս 
Վ^ուլսոն նոլաՀեց (189) ալս աւազակաբարոլ ժողովուրդն» որ այ¬ 
նուհետև առ սակաւ սակաւ ընգելացաւ լունական բազաբակրթու– 
թեան, և մտնելով ընդ պաշտպանութեամբ Հռոմալեցւոց% տևեց ոչ 
իբրև թագաւորութիւնն ալլ իբրև ինբնօրէն գաւառւ Աււ Օգոստո¬ 
սի ւ Գապատիա եղաւ նահանգ հռոմէական։ 

\ապագովկիա կար յէ* գարուն նախ բան զՓրիստոս։ Նուաճե– 
ցալ առ ^իւրոսիւ, որ բաժնեց զալն երկու սատրապութիւնք Պ#ւՆ– 

տոս և բուն ^ապագովկիա անուամբ։ Ըւ#ա Պոդիբեալ հապագովկիոլ 
թագաւորբ էին լիշխանաց Պարսից։ \Լզեբսանգր թողուց զԱապա– 
գովկիա ինբնօրէն* Օելևկեանբ լանձնեցին զերկիրն կուսակալաց9 
որ լետոլ եզան ինբնիշխան գէպ լամն 312* ՀԼրիարաթ Ե* (220 — 

166) ի թագա լորս Փո բուն \Լսիոլ եզաւ առաջին ք որ բարեկամ ացաւ 
Հռոմալեցւոց լետ պարտութեանն Օնտիոբոսի առ \^ագնեսեաւ9 
պ արտ ու թիլն որ զՓոբրն \էսիա արկ րնգ ազգեցութեամբ Լռոմալ¬ 
եց ւոց ։ ^Հապագովկիա եզաւ նահանգ առ Տիբևրիւ, 18 լետ ՝Ըսի։ 

Պոնտոսի թագաւորութիւնն սկսաւ Ջ* գարուն նախ բան զ^ր*։ 
\Նւաջին թագաւոր երկրին եղաւ մին լիշխանաց Պարսիցւ թագաւորբ 
Պոնտոսի կը կոչուէին ընգհանրապէս 13իհրգատյ ինչպէս *Հապա- 
գովկիալին՝ Արիարաթ։ Պոնտոսի վերջին թագաւորն եզաւ Միհրգաա 
Ը* Նւպատոր (123—63)» կոչեցեալն II են՛* որոյ մահուամբ (Ո) 
երկիրն եզաւ նահանգ Հո ոմալեցւոց։ 

3* Այ*# թագաւորութ ի ւնբ Փոբուն \նսիոլ9 որոց գրեթէ ամէն– 
բը տևեցին մինչև ի կէսն Ա. գարու նախ բան վ$ր»՝ անկան րնգ 
ազգեցութեամբ Հռոմալեցւոց, որպէս ասացաւ, լամէն 190» լեա 
ճա կա տուն առ Մ ագնեսեաւ* էին լի նախանձու իրարու գէմ և ատե– 
լութեամբ առ Հռոմալեցիս♦ րալց այս վերքիններուն ահը չէր թո– 
զուր և ոչ միումն% մեՆանալ վնաս ու միւսոլն։ Նբրև վեց տարի լե– 
տոլ բան զտիրելն հռոմէական ազգեցութեան ի Փոբրն \նսիա* Փառ– 
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՝նակ ար բայ Պոնտոսի յարձակեցաւ ի վեր ալ Նւմենեայ ար բայի Պեր– 
գամոնի, ք–ա19 ազգեցութեամր Հո^ոմայեցւոց ոչ միայն գարձաւ. յետս 
հանդերձ տուգանօ ր պատերազմին, այլև կազմուեցաւ ի մ էջ թա~ 
գաւորութեանց Փոբուն \Լսիոյ (180) գաշնակցութիւն մի, "րոյ մաս- 

Սևակից էր, ըստ Պողիբեայ ժամանակակից պատմագրի* նաև. վերին 
Հայոց թագա լորն Արտարսիաս, ինչպէս տեսան բ Ս ասն Ա« էջ 82, 

83 և 236. 

Հոն տեսան ր նաև. ի Ատրաբոնէ, որ գրեթէ ժամանակակից է, 
թէ ինչպէս Արտաբսիաս ևւ քԼարիագրէս, մին Մեեին Հայոց հիւսի֊ 
սային արևելեան մասին (Երասխայ), և. միւսն հա բա լային արև մը֊ 

41* եան մասին (^Ծոփաց^ կուսակալ ի կողմ անէ \)ելևկեանց% յետ պար֊ 
տութեան տեառն իւրեանց Անտիոբոսի մեեի% կապեցին թագ և 
նուաւճելով դրացի ազգեր է գաւառներ՝ ընգարձակեցին զտէրութիւն 
իւրեանց։ 
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սատաս օեՂՆ 19օ–էն նա» ւսն ա. ոաՒ հ սսո ւրատհէոո աատ։ 
1. Տիգբան մեծ։ 2. Ստբաթոն, Պոմւզէոս Տրոգոս ղՏիգրանպյ։ 

3. Գլխատը գործ Տիգրանայ։ 4. Թագաւորք Պոնտոսի։ 5. Մի¬ 
հր դատ. պատերաղմունք նորա ընդդէմ Հռոմնըեցւոց. Ստբաթոն, 
Ցուստինոս, Եննիոս Փլորոս։ 6. Գաշնակցութիւն Տիգրանպյ ընդ 
Միհրդատպյ. Ղյոկուղղոս: 7. Վկպյութիւն Կիկերոնի։ 8. Տիգբան 
նուաԾի. Հպյք բարեկամ՝ Հռոմայևցտց։ 9. Աղերս Հայոց ընդ Պար֊ 
թեւաց։ 10. Գիոն Կասսիոս ղՏիգրանպյ եւ զորդւոյն։ 11 ■ Բարք 
Տիգրանպյ։ 12. ԹԷոդոր Րէյնաք ղՀայոց։ 13. Աւանդոէթիւն մի ի 
հանդէս դաշնակցութեանն Տիգրանպյ ընդ Միհրդատպյ։ 14. Հնա– 
գդյն դիք Հայոց։ 15. Գիցապաշտութիւնն Հպյոց եւ Կապաղովկա– 
ցտց։ 16. Կրօնական աղերս ընդ Եապադովկացւոց։ 17. Մաժաք 
ըստ Ստրաբոնի։ 18. Փոքր Հպյք։ 19. Պոնտոս։ 

1, Պողիբէոս չլիշեր զլաՀոբգս \Լրտաբսիասալ, և ոչ ՍտրաբոՆ 
կը քիշկ \նրտաբսիասաք անմիջական քանորդներն, աղ մ ի աքն, էրրե 
է նորա զասակեն կամ լաջորդներկն՝ զՏէգրան մեՆ և. դԱրաաւազգ։ 
*Տիգր անէս ի զաւակէ Ար տարս ի աս ալ, աո զմասն երկրին (Հալոցի 
որ ձգի աո. Աարօբյ Աղուանիւր և Վ^րօր մինչև ի ^ոզրիս և ի եո֊ 
վեպերեալն Կապադովկիտձտ Եւ սակալ մի լետոլ•—«(Հաջորդն Տիգրա֊ 
նալ Արտաւազգ լինէր լաջող և բարենշանդ ցորչափ եկաց ի բարե֊ 
կամութեան Հոոոմոց»։ Ստրաբոն ասելով զՏիգրանալ, թէ էր ի լա* 

լակէն \նրտարսիասալ, և ոչ հաջորդ նորա՝ կուտալ իմանար թ՜Է ի> 
մէջ ալս երկուց կալին ալլ թագաւոր բ ։ Այ^ զսոցանէ չունի մբ ստոլգ 
տեզեկութիւն ժամանակակից աղբիլրներէ, ալլ խառն ի խուռն ինչ 
և կարկատուն։ Տրոգոս ՊոմպԷոս ւքիա լեյ մատենագիր Ա* գարու առ 
Շուստինոսի՝ կը լիշէ զԱրտալազգ ոմն թագաւոր Հալոց ի պատե¬ 
րազմի ընգ 11 իհրգատալ ք՝–ի (100—86), ինչպէս պիտի տեսնենր ի 
ստորև։ (\ւստի և մեբ թ~ ողեալ զսոսայ իբրև մեր պատմ ութեան ան– 
ստոլգ ժամանակին վերաբերեար և բաւական համարելով ինչ որ 
ասացաւ զսկզբնաւորութենէ երկրորդ հար սա ութ նանն Հալոց Ար– 
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տաբսիասաւ լառաքնում մասին Պատմութեան մեր որ էջ 235—241* 

կ*սկսինբ մեր պատմական ժամանակն ի Տիդրանալ մեՆէյ որ կր թուի 
թադաւորեալ 90-ին կամ ամօբ ինչ |արւա^ նախ քան զ^րիստոս։ 

Տիդրանալ թագավորելուն թո լականն անտի լալտնի էյ որ 7 0-ին 
նախ քան ղ$ր*յ երբ Ղ^ուկուզղոսի դեսպանն Ապպիոս էղաւգիոս 
եկաւ Տիգրան էր թագաւոր ի 25 ամ աց հետ է* ապա թագալս՜ 
րաՆ էր նա 95-ին (Պլուտ* Ղ^ուկուղ* 21 ^տ Նսկ մահ նորա դիպեցաւ 
ի փետրուարի 54։՜ին (րոտ վասն 0է ստ♦ 3՝* 59), կամ 56-ին 
(յըստ Պլուտ* *\րաս♦ 49), և ի մեռանելե էր 85 ամևալ։ 

Տիդրանալ ներքին դորեոց վրալ ի Հալս իւր թագալորութեան 
գրեթէ բաոասնամեալ ժամանակին մէջ% չունիմբ ստոլգ տեզեկու– 
թիւն առ. ի չգոլէ տոհմ ալին ժամանակակից պատմութեան։ Սաոյք. 

է միալն լնուլն նորա Հալոց երևելի բազարներն հրեալ գերիներով, 

զորս բեր ալ ի Պազեստինէ լա ր շա ւանին լԱսորիս« հաւտնականապէս 
նաև Շունաց երևելի աստուաեներուև պատկերներով լարշաւանին 
ի Փոքրն Ասի ա և ի 8ոլնս ընդ \1*իհրդատալ, ընդ որում էր նիզա¬ 
կակից ինքն Տիգրան։ ճարտարին քաղաքականութենէ նորա միալն 
դիտենք ժամանակակից օտար պատմիչներէ ինչ ինչ կարևոր, որ– 
պիսի են թադաւորել նորա Ասորւոցյ պատերազմն ընդ Հռոմալ– 
եցիսյ նախ իբրև օգնական Ա*իհրդատալ և ապա առանձինն յ և 
պարտութիւն նորա։ 

Ձ. Տիդրանալ վր ալ հնադոլն և անդին լիշատա կարան է 0 տրա– 
բոնի սա հատուաՆն, որ սակալ տողերու մ էջ կքամփոփէ ալս հալ 
աշխարհակալին ամբոզջ պատմութիւնն անաչառ.* աՏիգրանյ ի զա- 
ւակէն Ար տա քսիասալ, կալալ իբրև թագաւոր զբունն Հա լա ստ անյ 
ալն է զբովանդակ մասն երկրինյ որ ձգի զ\) արօքյ զԱպուանիւք և 
զՎրօք մինչև ի Խոզքիս և ի Նովեզերեալե Պապադովկիաք մինչ Ար– 

տանէս (ըստ Սա&փ. ք՝իւզ. Արշակէս) ի զաւակէն քՀարիադրեալ, 
ժառանդէր դհարաւալինն Հալաստանյ մանաւանդ ղմասն արևմտից 
հարաւոլյ ալլ ընդ հուպ արկաւ լաթոռոլն և սպանաւ ի Տիգրանալյ 
որ եկաց ալնպէս միահեՆան տէր համօրէն երկրին։ Ւալց և ընդ 
Տիգրան անցին պէսպէս անցք։ է1 սկպյբան արդելեալ էր աո Պար¬ 
թևս իբրև պատանդ• սակալն լաջոզեցաւ, տուեալ նոցա հովիտս եօ– 
թանասուն ի Հալոց% առնուլ զթ տ դա լյո բութի լեն* լետոլ զօրացեալ 
հան ի նոցանէ զոր միանդամ ետնյ ալլև աւերէր զերկիր նոգայ 
մանաւանդ շուրջ զՆինուէիւ և զԱրբեզաւ։ Յետ ալնորիկ հնազանդե– 
ցոլց ընդ իլրով իշխանութեամբ զԱտրպատական և զհորդուսյ և առ 
սակալ սակալ զմնացեալ մասն Աիջպդետաց* հուսկ տպա անցեալ ըստ 
նփրատ՝ նուաՀէր զին ու զօրութեամբ զԱսորիսն իսկ և զՓիւնիկէ։ 
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Հասեալ նորա լալն չափ աստիճան զօրութՆան՝ արկ մօտ է կամուրջն 
կամ ՀՀևդմալն Եփրատալ՝ հիմն նորսլ բազարին, զոր կոչեաց Տիզ– 
րանակերա, և ուր ժողովեաց զբնակիչս երկոտասան բազա բաց 8ու– 

նաց, զոր անմարդացող լայն սակս։ մինչչև ի գլուխ հանեալ 
նորա լոր ձեռն արկեալ էր՝ կրեաց լարձակումն ի լագթոզէն Ն՝իհրր– 
դատալ՝ ի Ղ^ուկուղղեալ, որ տուեալ հրաման բնակչացն Տիգրանպ- 

կերտի դառնալ ի բազաբ Նննդեան իւրեանց՝ կորեանեաց զմալրա- 
բազաբն նոր, որ չև էր հասեալ ի կատարումն« և. աե գնա լինել 
ալան դուգնաբեալ, ապա և զՏիդրան վանէր լերկրէն Ասորւոց և ի 
Փիւնիկեար (Սար* ԺԱ. 15)* ՀՀ լինելն Տիդրանալ կանխաւ պատանդ 
աո. Պարթևս՝ կը լիշէ նաև Պոմպէոս Տրոդոս, մատենագիր Ա« գա¬ 
րու առ. Շուստինեալ (Ղ՝պր* ԼԸփ 3)» ձՏիդրան թագաւորէր լալն– 
ժամ ի Լալս։ Լեալ սորա երբեմն պատանդ ի Պարթևս՝ արձակեցաւ 
լետոլ ի նոցանէ ի թադաւորութիւն հարց իւրոց»* 

•5. Պ՝լխաւոր զորեր Տիդրանալ են սակալն թադաւորել նորա 
ՀԼսորւոց (87— 63) և պատերազմն ընդ Հռոմալեցիս։ Ըսա \)տրա- 

բոնի, ինչպէս տեսանր՝ Տիդրան գինու զօրութեամբ տիրեց \Լսորւոց 
և Փիլնիկէի, անտարակոլս ոչ առանց հաճութեան գէթ՝ մեեի մա¬ 
սին Ասորւոց, որ ձանձրացան էին լանպիտանութենէ վերջին 0է– 

լևկեանց։ Յետ մ ահուն Յնտիորոսի մենի (186), զորոլ պա րտ ու¬ 
թի ւնն լիշեցինր վերադոլնն՝ 0ելևկեանց տէրութիւնն սկսաւ նուա- 

գել և տկարանալ։ Սելևկոս Փիլոպատովր (Հալրասէր, 186 — 174), 

որ չէր մոռցաՆ թէ Պերդամոնի թագա լորն Նւմենէս իւրովսանն 
նպաստաՆ էր ի պարտութիւն հօր նորա \Լնտիորոսի մենի առ 
Ս*ագնեսեաւ՝ ի պատերազմին Փառնակալ արրալին Պոնտոսի ընդդէմ 
Նւմենեալ (տես ի վերոլ) եղաւ օգնական Փառնակալ, ք–աԼ9 արգե– 
լաւ ի Լռոմալեցւոց և սպանաւ թունաւորեալ լիւրմէ պաշտօնէէն 
Հեղիոդորոսէ թելադրութեամբ Նւմենեալ։ Յաջորդ Սելևկոսի Անտիո– 
րոս Նպիփան (Նրևելի, 174-164), զոր արժան էր կոչել մանա– 
ւանդ, աս է Պողիբիոս, Նպիման (Անմիտի* թադաւորեց արդարև ան¬ 
մտաբար, թէպէտ ցուցուց ոչ սակաւ րաքութիւն ի պատերազմին 
ընդդէմ Մալրասէրն Պտղոմեալ, և մտաւ ի Պեղուսիոն. Ըա19 Հո֊ո֊ 
մալեցի պրետորն Պոմբիդիոս մատոլց նմա նամակ ի Ներակուտէն, 
որ կր հրամալէր նմա առ ժամուն ելանել լՆդիպտոսէ։ Սնտիոբոս 
խռովեցաւ, ք֊ա\9 հնազանգեցաւ ։ \Լլս \\նտիոբոս է, որ փորձեց 
հաստատել մի մի ալն կրօնս իւր բոլոր տէրութեան մ էջ՝ ւքուն անե¬ 
լով ամեն ալն ուրեբ լունական պսրշտօն, ը֊աղ աեսաւ ըևդդիմու֊ 
թիլն, մանաւանգ ի Լրէից, զորոց տաճարը պղեաե էր կռոց պատ¬ 
կերներով, և տուաւ առիթ Ն՝ակաբեանց՝ զդէմ ունել դիւցագնաբար 
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1ւ քինեք էնքնօրէն։ Անտիոքոս առ. ադահութեան փորձեց կողոպ– 
տել զերև-ելէ մեհեանն ԱեսւՀաայ յՆղիմայիս (է Պարսս)* ք–ա19 ար~ 
տաքսուելով քաղաքացիներէն ամոթով մեռ.աւ չարաչար է ք՝աբե– 
չոնք ըստ Պարսից՝ ի պատիժ սեղանակապուտ փորձին ընդդեմ մե– 
հենին իւրեանց> ըստ Լրէից՝ պղեելուն համար Նրուսաղէմի տա՛ճա¬ 
րին սրբութիւնը։ Անտիսքոսի Նպիփանու հաջորդեց որդին \Լնտիո– 
քոս Եւպատոր (Լօրամոյն, 164-162)* բայց լետ սակաւուց Օէ– 

լևկեայ Փիլոպատովբի որդին Գեմետրիոս Ա. Սովտէր, որ էր պա¬ 
տանդ ի Հոոմ՝ խոյս տալով եկաւ լԱսորիսք և լաղթելով Անտիո– 
քոսի սպան գնա և թագաւորեց (462-150)* քրա1$ ատելի եզալ ոչ 
իւր հպատակաց ւք իա լեյ ա1է^ Գ1,աՅՒ ազգաց, որ լարուցին նմա 
ոսոխ գԱղեքսանդր ոմն ք՝աղա, որ 1աղթելով Դեմեարիոսի՝ թագա– 
ւորեց (149-146)> ք–տ19 Է^քն ևս յաղթուեցալ ի ժ առ. անդ էն 
մետրիոսի *հեմետրիոսէ ք՝. Նիկատոր կոչեցելոլ և սպանաւ։ 

ձաււանգք Դեմետրիոսի Յովտերայ, Գեմետրիոս նիկատոր, որ 
բռնուեցաւ գերի ի Պարթևաց, և եղբայր նորա Անտիոքոս է* 0^– 

տիդէսք որ սպանաւ յՆղիմայիս ք ի միոջէ կողմանէք և բռնաւորք 
ոմանք միլս կողմանէ—ինչպէս Տրիփոն ոմն և \Նլեքսանդր ՀՀեբինա, 
որդի Սպեբսանդրի խաղայիք ապա Անտիոքոս Ը. Գրիպ ոս 9 ոըգէ Պ*ե– 
մետրիոսի Ղւիկատորալ, և եղբայր նորա ի մօրէ Անտիոքոս Թ* ^– 

գիկեցիք որգէ Անտիոքա Սիդետայ և վեցերին ոըգիվ> Անտիոքոսի 
* Գրիպ ոս է, Աելևկ ոս ^ Անտիոքոս յ>Ա Նղբայրասէր, Փիլիպպոս, Գե– 

մետրիոս ^ Նւքերոս (երջանիկ)ք և Անտիոքոս յ*^ որ կոչուեցաւ 
Գիանիսիոսք ինչպէս նաև Անտիոքոս ժ, որ կոչեցաւ բարեպաշտոնք 
որդի Անտիոքոսի հիգիկեցւոյք —146–^– մինչև 85 ներքին կոիւնե– 
րովֆ սոսկալի արիւնհեղութեամբ, քաղաքներ ա լերելով և մեհեան– 
ներ կոզոպտելով այն աստիճան զզուեցուցին ժողովուրդը ք որ Տիգ– 
բան մեե դիւրաւ կարաց գտնել մուտ յԱսորիս (85), որպէս ասա– 
ցաք՝ ոչ առանց հաճութեան ազգին։ Պոմպէոս Տրոգոս, կամ ւէանա֊ 
ւանդ Յուսաինոս ի համաուօտութեան նորա՝ ղթագաւորելոյն Ջիգ¬ 
րանալ ի վերայ Ասորւոց ունի այսպէս։ «Եւ զի էր ի մ էջ երկուցն 
եղբարց (Անտիոքոսի Ը* և Անտիոքոսի Թ*) անհաշտ թշնամութիւն՝ 
իբրև պատերազմն. անողոք սպաո-էր և՛ զթագաւոբսն և՛ գթ ա դա¬ 
լս բութի ւնն Ասորւոց՝ ժողովուրդն այնուհետև դիմէր յարտաքնոցն 
օգնական ութի ւն, և խնդրէր գօտարսն կացուցանել թադաւոր։ Ամանք 
յօժարէին ի Միհրդատ արքայ Պոնտոսի, ա1էքէ՝ ֆ ՊտղոմԷոս թա¬ 
գա լոր Նգիպտացւոց* և զի Միհրդ ատ Կ է կ ոուի ընդ Հո.ոմայե– 
ցիսք և ՊտղոմԷոս համակ թշնամի Ասորւոց՝ միաձայն հաւանու– 
թեամբ ամենեցուն ընտրեցաւ Տիգրան արքայ Հայոց, որ ոչ հղ°ր 
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միալն էր ինքնին9 այլև, դաշնակից Պարթևաց։ Տիգրան9 կոչեցեալ 
ի թադաւորութիւն անդր \Լսորւոց՝ վալելէր խաղաղությամբ ամս 
ութևտասն ի թադաւորութեանն 9 ոչ տուեալ երբէբ պատերազմ 
ընդ ումեբ9 և. ոչ ալլ ուստեբ կրեալ լարձակումն։ ք*ալց երկիրն> 
թէպէտև ապահով ի թշնամեաց՝ ապականէր դետնաշարժիւ9 լորմէ 
կորեան հարիւր և եօթանասուն հազար մարդիկ9 և ոչ սակաւբ ի 
քազա քաց։ Այս նշանբ9 ըստ հմալից9 զփոփոխութենէ իքքաց 1ա1ա 
առն էին։ \Լրդարև իսկ լետ մատնելոլ Տիդրանալ ի պարտութիւն է 
Ղ^ուկուղղեալ՝ Անտիոբոս որդի հիզիկենալ կարդեցաւ ի նմին իսկ է 
%ուկո ւղղեալ թադաւոր \Լսորւոց։ զոր Ղ^ուկուղղոսն ետ՝ առ– 
նոլլւ լետս Պոմպէոս9 և. ի զի կեն ար որ պահանջէր զթադն՝ տոն էր 
պատասխանի• «Ջաաւ/, ասէք թադաւոր \Լսորւոց9 եթէ խնդրիցէ ևս 
ազդն՝ զալնպիսի ոբ9 որ գամս ութևտասն9 մինչ ունէր հիդրան 
զերկիրն՝ թաբուցեալ լանկեան ուրեբ աշխարհին հիլիկեցւոց9 ապա 
ի պարտելն Տիդրանալ ի Հոռոմոց՝ պահանջէ զալլոց վաստակոց 
զվարձս. և զի չիշխեաց հանել զթադաւորութիւնն ի Տիդրանալ* 

ապա ի մեկնելն նորա չէ պարտ տալ նմա՝ որում պաշտպանելն ոչ 
դիտաց, և ոչ մատնել միւսանդամ կամիցիմ զ\Լսորիս ասպատակու֊ 
թեան Լրէից և \Լրաբացւոց»։ \Լլսպէս Պոմպէոս առն էր զ\Լսորիս 
նահանդ9 և լանմիաբանութենէ թադաւորաց համազգեաց՝ արևելբ 
լինէին տակաւ Հոոմալեցւոց՝» (Հֆուստ* Ւ» 1* 2)* Լ.ււա (ձովսեպոսի 
Լրեալբ լսելով, թէ Տիդրան մտաւ լԱսորիս և ունէր ի մտի դալ է 
վեր ալ Լրէից ևս՝ երկեան լոլ ժ։ թագուհին \Լղեբսանդրա կամ Աո֊ 
ղոմէ (79—71) ղրկեց հրեշտակս Հ մեՆամեՆ ընՆալիւբ աո. Տիդրանք 
մինչ պաշարաՆ էր նա (70) զՊտղոմալիդ (Ա^ր) բազաբ Փիւնիկե֊ 
ցւոց9 զոր ունէր \1եղինէ կամ հղէոպատրա9 1ննտիոբոս ի Կիզիկևցւոէ 
ալրին• և Տիդրան հա՝ճելով9 լետ առն լոլ զՊտղոմալիդ մեկնեցաւ 
առանց մտնելու ի Լրէաստան ք ման ալանդ որ լոեց9 թէ Ղ^ուկուղ֊ 
ղոս9 լետ լազթելոլ Ս՝իհրդատալ՝ կր խաղար ի վեր ալ Հալոց։ հՏԼալնու. 
ժամանակաւ լու եղև9 եթ է Տիդրան ար բալ Հալոց մտեալ էր |Աօւր֊ 
րիս հինդ հարիւր հազար արամբբ9 և ունէր ի մտի դտլ նաև ի 
Հրէաստան։ \Լլսպիսի մեե և անակնկալ վտանդ զարհուրեցոլց զտի-■ 
կինն \Լղեբսանդրա և զհամօրէն թադաւորութիւնն։ \Լռաբեաց նա 
րնՆալս մեՆամեՆս առ Տիդրան ի ձեռն հրեշտակաց9 մինչ էր նա 
ի պա շարել զՊտղոմալիդ։ ք՝ամբիշէ/ \)եդինէ9 հղէոպատրալն կոչե֊ 
ցեալ9 որ տիրէր լալնժամ Ասորւոց՝ ետ խրատ հպատակաց իւրոց 
բաջութեամբ զդէմ ունել Տիդրանալ։ Հրեշտակբ \Լղեբսանդրալ զա– 
մենալն փոլթ ի մ էջ առե ալ աՆին զթ ադա լորն լազերս 9 ունել դութ 
տիկնոջն և ազդին։ Տիդրան րնկալաւ զպատդամաւորսն բազցրու– 
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թեամբ և արձակեաց բարւոբ ակնկալութեամբ։ Նբրև առ նա զՊըտ– 
զոմ ափդ, լուեալ եթէ *Հուկուղղոս, որ զհետ պնդեալ էր Միհրդա– 
տալ , առանց ի բուռն արկանելոլ գնա—զէ զերՆաւ նա ի Վ^իրս- 

մտեալ ի Լալս ալեր էր և լա լար ի առնոլր զերկիրն* դարձաւ լետս» 

(թովս. *Նախն. պամ♦ 24)* Տիգրանալ դրաւելն գԱսորիս 1ւ արու- 

թ՜իլնբ Միհրդատալ ի Փոբուն Մսիա լինէին ալնպիսի ժամանակ 
^117–֊–87), մինչ Լռոմալեցիբ զբաղեալ էին ներբին 1ւ արտաբին 
կռիւներով առ. Մարիոսիւ 1ւ Յուզղալիւ, ինչպէս արդէն տեսան բ։ 

4. 8ետ անկանևլոլ Մսիոլ 190-էն հետէ, ալն է ի պարտու– 
թենէն Անտիո բոսի մենի առ. Մադնեսեաւ, ընդ ազդեցութ եամբ 
Լռսմալեցւոց՝ թադաւորբ Պոնտոս է էին, որ բան զալլս աւելիր կա– 
մէին թոթափել զալն ազդեցութիւն, և զալս առնել չէր *^նար՝ ըաքքք 
նուա՝ճելով համօրէն Փոբր Ասիա։ 1\ւստի Փ աոնակ ար բալ Պոնտոսի 
^184) սկսաւ աշխարհակալս ւթիւնը. նուա՝ճելով զթինոպ բազա բ 
Պափզադոնիոլ՝ արար զալն թադաւորանիստ, և. չարձակեց ալ ի վե– 
բալ Նւմենալ ար բալի Պերդամոնի, ք֊ալց հարկեցաւ լերկիւղէ Լռո– 
մալեցւոց կալ լետս, տալով տուզանս պատերազմի։ Մլս առթիւ եղաւ 
ի մ էջ թադաւորաց Փոբուն Աւիոլ ալն երևելի դաշնադրութիւնն, 
որոլ մասնակիցներէն մին էր նաև Արտաբսիաս ար բալ վերին Լալ- 
աստանի, ինչպէս արդէն լիշուեցաւ։ Յաջորդն Փ առնակալ Միհր զատ 
Ջ* (157) ալն ձախողութենէն զանգիտելով1 մնաց բարեկամ Լռո– 
■մալեցւոց, ք֊ալց որդի և լաջորգ նորա Միհր դատ է* նւպատոր 
ձեռն արկ խնդրել իւր հալուն Փառնակալ վրէժր։ 

5, Միհրդատալ և նորա պատերազմներուն վրասլ կր գտնեն բ 
բազում ինչ առ Մպպիանու, Պլուտարբեալ, ՀԷաԷոաԷ, Յուստինոսի, 
առ Դի Ո նի և առ ալլս% որ չեն ժամանակակից։ Յտրաբոն, իբրև աշ¬ 
խարհագիր* կ* անցնի միալն ուրեբ ուրեբ համառոտ« աս է սակալն, 
թէ առ իւր ով ժամանակաւ կալին պատմիչբ դորՆոց Միհրդատալ, 
ուստի հարկաւ ժամանակակից, թէ "/Հ էին՝ ժամա¬ 
նակակից պատմիչ կամ դէթ վկալ դորՆոց Միհրդատալ ոլնիմբ 
գնոլն ինբն Ս տրաբոն և զհ ի կերոն, մին աշխարհագիր և միւսն 
՚ճարտարախօս, որ ըստ դիպաց և եթ կը լի շեն զիրս Միհրդատալ, 
են սակալն արժանի հաւատարմութեան։ Ս տրաբոն ի համառ օտ 
պատմ ութեանն զհիդրանալ, ինչպէս տեսան բ ի վերոլ կը լիշէ մի– 
ա(ն զառումն Տիդրանակերտի ի ձեռն Ղ^ուկուղղեալ և զվանումն 
հիդրան ալ լերկրէն Մսորւոց և Փիւնիկէի, առանց ամենևին լիշելու 
նորա դաշնակցութիւնն ընդ Միհրդատալ• Ըա13 1է2^Լո4. ^,,լէքւլք,> 
գոսի դալն ի վեր ալ Տիգրանալ% կը ցուցնէ թէ դիտէր զՏիդրան դաշ¬ 
նակից և օգնական Միհրդատալ։ Նսկ զՄիհրգատալ կր լիշէ միալն 
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ինչ ինչ ի՝ հարևանցի• զորօրինակ զգնալն նորա ի ոսպոր ^էիմմե– 
րևանք բայց հալաՆեալ ի հալրենի երկրէն9 այսին բն զփա֊ 
խուստ նորա յետ պարտութեանն ի Պոմպէոսէ• — հւԱլսպիսի են կեանբ 
ժողովրդոց երկրին (Ւոսպորոսի՝)։ Նսկ զիշխանութիւն տէրութեանն 
| անձն է ցեապետաց ք որ սեփՆուղն կոչին9 և են րնդ իշխանու.- 
թեամբ այլոց բոնակալաց• Լենիոխբն9 զորօրինակ9 ունէին թաղա¬ 
լո րս չորս ի ժամանակին՝ զի Միհրդատն Նւպատոր 9 հալաՆեալ ի 
թադաւորութենէ հարց իլրոց9 հարկէր երթ ալ խնդրել տեզի ապաս¬ 
տանի ի ներբին կոզմանս անդ ք^ոսպորայ» (Փրիմէ9 \)տր. <^Ա* (՝* 

13)» |)աորաբոն դիտէ նոյնպէս զարշաւանս Միհրդատայ ի Լոդրիս 
(Կովկ ասի կողմերը)* - «Ե հին ժամանակս9 ասէ9 էր արդարև նշանա– 
ւոլւ երկիրն 9 որպէս դիլրին է դատել յառասպելաց անտի արշասա¬ 
նին Տասովնի• բայց յետոյ բաժանեցաւ երկիրն ի բազում դաւաոս 9 
որոց տիր էին թադաւոր բ դուզնաբեայբ9 որ սեփՆուղն կոչէին* այլ իբ¬ 
րև զօրացաւ յոյժ Միհրդատ Նւպատոր՝ համօրէն Լոդրիս նուաճեցաւ։ 
էեք ՛Միհր դատ Նա ռայս բարեկիրս և զիւ֊ր մտերիմսն առա բէր անդր 
կուսակար որպէս զՄովափեռնէս զիմ մօրեղբայր* (ԱՆք.* 18)» Եւ 
այլուր (<1ք՝* 11) խօսելով զ\)ինոպայ՝ ասէ♦ ազաբս այս«•« եղև 
ազատ բազում ժամանակս 9 և չկարաց պահել զփնբնօրէնութիւնն 
մինչև ի սպաո.• պաշարեալ առաւ նախ ի Փառնակա/9 ապա ի պայ– 
ազատաց նորա մինչև Լի Միհրդատ) յՆւպատորն9 կամ լալ ևս* 
մինչև ի կորՆանումն մեՆի թագաւորին ի զինուց Հոռոմոց*։ Նսկ 
զպատմադրաց Միհրդատայ ասէ Նտրաբոն այս չափ ինչ♦ «Պատմիչը 
պատերազմացն Միհրդատայ9 աո որս պարտ իցէ մեզ դիմել յիշեն 
նախ զԱբէս9 ապա զ^ողբացիս*9 այլովբն հանդերձ (ԺԱ* 15)» 

Ոչ ժամանակակից միայն ք այլև միջամուխ էր ^ի կերոն 9 որ ի ՛ճա¬ 
ռին զՄանիզեան օրինաց (բրՕ 1օ§6 1\1&ա1ա)» և ի ճառին ի պա չտ¬ 
պան ութի ւն Ս ուրենայ՝ կր համառօտէ Միհր դա տայ պատերազմնե¬ 
րում պատմութիւնր։ Մանիդիոս տրիբուն ժոզովրդեան9 կուսա հհ 
ՊոմպԷիք առաջարկեց (68) տալ Պոմպէի զհրամանատարութիւն պա¬ 
տերազմին րնդդէմ Միհր դատայ9 և ^իկերոն ջերմաջերմ պաշտպա– 
նեց գաո-աքարկուփՒէւնն Մ անիզեալ։ 

ոս Պոմպէոս էր Նուղղայի կուսակիցներէն 9 ա զն ուա պետա¬ 
կան 9 բալ*$ սիբ^լի նաև ժողովրդեան։ ՆղաՆ էր դորՆակից հրասոսի 
ի բազա բային պատերազմին ի Ն պան իա աո Ներտորիոսիւ (77—ր72) 

և ի պատերազմին դերեաց յՆտալիա աււ Նպարտակոսիւ (73—71 Ա 
նուաճաՆ էր մանաւանդ զհէնս9 որ ալազա կութ եամբ մեՆամեՆ 
վնասներ կր դորՆէին ի Միջերկրականին Նովեզերեայ բազա բաց 
Հռոմայեցւոց (67)* Ա|Ս պատերազ մներէն ետբը աււսււ Պոմպէոս 
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զօրաց հրամանատարութիւնն ընդդէմ Ս)իհրդատալ փոխանակ Ղ*ա.– 

կուղղուտի։ Նսկ Ղիկինիոս 1ուրենալ էր տեղակալ 0 ու զղալ ի և բա¬ 
զում ի*֊իք եղև նպաստ ի լազթութիւնն նորա (87) ընդդէմ Ա^է– 

զա քոսի զօր ավարին Միհրդատալ աո. ՝$երոնեաւա Մմբաստտնեալ ի 
հատենէյ որպէս թէ նենգութեամբ աաւաՆ էր XV ուրենալ զօրավա– 
րութիւնը՝ ջերմաջերմ պաշապանուեցաւ ի ^ՀիկեբոնԷ։ Ա|<ւ երկու, 
՚ճաոք հիկերոնի կամփոփեն արդարև Միհրդատալ և դաշնակցին 
նորա Տիդրանալ պատերազմներում վրտք Ը**դ Լո.ոմա քեցիս դրեթէ 
ամէն կարևոր կէա։ քՒալց և աքնպէս, որպէս զի ամենևին աո.անց 
պատմական վկալութեան չթողուին աքս կարևոր անցք9 որ մեզ ևս 
կր վերաբերինք միանգամ աքն ի լուսաւորութիւն հիկերոնի ճաււէ֊ 
րունյ (յորոց կարևոր մասերյ որ մեր խնդրոքն անկ են՝ պիտի բե– 
րենք ի ստորև)՝ դնենք հոս Միհրդատալ վրաք երկու, ընդարձակ 
հատ ուտեք որ զՄիհրդատ և զպաաերազմն նորա Լռ.ոմա քեցիս 
կը ցուցնեն մեզ բովանդակս Այյ# պատմական հատուաեոց մին է 
Շուստինոսի (մատենագիր ք. գարու), և միւսն Ննեաք Փլորաք (մա– 
աենագիր ըստ ոմանց Ա» ըստ աքլոց՝ (՝♦ դար ու)։ Յսւստինոս կառ– 
նու ի սկզբանէ և կը բերէ մինչև ի պատերազմն ընդ Լո.ոմա քեցիս՝ 
աո.անց մտնելու քանցս աքն մեե պատերազմին♦ Փլսրոս կ՛սկսի՝ ուր 
կր թողու Շսւստինոս։ ժողովուրդն հո ոմ էական կամեցաւ տալ 
վարձս թ՜ագաւորաց՝ որոց էեալ էր նմա օգնական ընգգէմ Մրիս– 
տոնիկեալ արքա լին Պերգամալ (թշնամւոլն Լո֊ոմալեցւոց)։ Միհըր– 
գատ (&•) արքալ Պոնտոսի է աո. զվերինն Փոիւգիա* "քէէէՔ ^քքա՛ 
րաթալ արքա լի հ ապագովկացւոց, որ մեոեալ էր ի պատերազմի՝ 
ընկա լան զԼիկալոնիա և զհիլիկիա։ ԱլսպԷս ժողովուրդն հո.ոմ էա¬ 
կան ընդ որդիս իւրոլ դաշնակցին գնաց ազնուագոքնս քան զմալր 
նոցա« քանզի ժինչ Լոոմ ի նոցա տխեղե հասակին ընգարձակէր 
զտէրութիւն նոցա՝ մալրն զկեանս նոցա բառնալր։ Լաւոդիկեալ 
(ալս էր անուն կնոջն) եղեն լՄրիա րաթալ մանկունք վեց» լորոց 
բազումք արդէն հասեալ էին լարբունս♦ ուստի երկուցեալ կնոջն 9 
թէ ընգ հուպ կորուսցէ զիշխանութիւնն՝ զհինգն ի նոցանէ կորոլս 
դեզովք. կրտսերագոլնն զերեեալ լանագորունութենէ մ օրն՝ եղև 
թագաւոր լետ մ ահուն Նյաւոդիկեալյ զոր վասն անզգամ ութեանն 
չարամահ սատակէր ժողովուրդն։ |*ւ#^ Միհր դատ (X) ար քտլ Պ#ւՆ– 

աոսի մեոանէր լանկարե9 թոզեալ որդի մի քի*֊ր անունք որ եհաս 
անագան ուրեմն լալնպիսի մեեութիւն, մինչև գլել զթագաւորս ոչ 
իւրոլ գարուն միալԼւք ալլև զորս լառ.աջ քան զնա եղեն։ ՀԼամս քա¬ 
ռասուն տուեալ պատերազմ ընդ Լո֊ոմալեցւոց՝ ելևելս առն էր զնո– 
ք0Ք* հաջեալ ի \)ուղղալէք ի Ղ^ուկուզղեալ և քաքլոց զօրավարաց 
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քսա^ագ, Հուսկ ապա ի մ են էն Պոմպէոսէ% հանապազ առնոլր անգրէն 
զէնս ուժ գնա դո Հևս և. պալՆ առագոլնս . պաըտութիւնքն առնեին 
գնա ևս իմն ահագին։ Հուսկ ուրեմն մեռանէր ի եերութեան, ոչ 
բոնի ինչ ի թշնամեագ, ալլ ինքնակամ և. ի թագաւորութեան անգ 
իւրոգ հաւուգ, զժառանգութիւն նոգա թողեալ իւրուրոլն որգւոլն։ 
Երկինք իսկ լինեին գուշակ նշանօք զառ լա պա մեՆութենԷ նորա։ 
ՏԼի լամին, լորում են ալ նա և. լորում սկսաւ զաուաջինն թա գալա¬ 
րել զաւուրս եօթանասուն երեւէր աստղ գիսաւոր ալնպէս պալ– 
եառ, մինչև, թուել բորբոքել համ օր էն երկնիգ։ ՏարաՆութիւն 
նորա ունէր զչորրորգ մասն երկնիգ, պա լՆառութիւնն լաղթէր արե¬ 
գական, և ե բսնելն նորա և. մ տանել տ1ւէր ժամս չորս։ Ե մ ան¬ 
կս ւթեանն Միհրգատ էր նշաւակ նենգութեան խնամակալագ, որոգ 
հեՆուգեալ զնա լերիվար ամեհի՝ ստիպէին արձակել նիզակ լարշա– 
ւանի* ալլ մանուկ իշխանն վարեալ զնժոլգ իլր ճարտարութեամբ 
ի վեր քան զիւ֊ր աիս՝ ուն ալն ագուգան էր զգալն։ Ցալնժամ մտաբե– 
րեգին ի թոլն, և. նա աո. երկիւղին րմպէր լա՛ճ ախ անգեզեալս, և 
հզօր գարմանովք կագոլգ գանձն ալնպէս լապահովի ի հնարիգ նոգա* 

մինչև, ի եերութեանն կամևգեալ առնուլ թոլն՝ ոչինչ ստնանէր 
նմա։ ^\ասկաՆեալ ապա, թէ առ ի չգոլէ թունոլ թշնամիք նորա 
արկգեն սուր ի կիր% կեղեաւորէր սիրել զորս• ուստի զամս ելթն 
ոչ լագարակի և ոչ ի քաղաքի ագանէր րնգ լարկաւ, ալլ թափա¬ 
ռելով անգուգանէր զամենալն գիշեր ի խորշս լերանգ, առանգ տա¬ 
շս լ ումեք գիտել զիլր գագար։ Աէւք. կրթէր գանձն մերթ ի փախ¬ 
չել և. մերթ ի պնգել զհետ էրէոգ* էր զի և. ոգորէր րնգ նոսա։ 
է%սպիսի կենօք զգուշագաւ ի գարանագ և. պնգեագ զմարմին իլր 
խստամբերութեամբ։ Հասեալ ի տիս վարելոլ զիշխանութիւնն՝ խոր– 
հեգալ րնգարձակել մանաւանգ զտէրութիւնն՝ քան իշխել որում 
ունէրն։ քԼԵկիւ֊թագիսն, գալնժամ աննկունս, որոգ սատակեալ էր 
զՏԼոպիւռիոն զորավար Ապեքս անգրի մեՆի երեսուն հազարօքն, սպա- 
նեալ զ^իւրոս 1ւ զերկերիւր հազարս ի Պարսիգ, և. փախստական 
արարեալ զՓիլիպպոս արքալ Մակեգոնագւոգ՝ նուաճէր մեեաւ լա- 

ջողութեամբ։ ճադթութեամբն ալնուիկ զօրագեալ կալալ ^ՊքւՆւ«|քււք 
և. ապա զԿապագովկիա։ 8ետոլ ապա ի մտի եգեալ գրաւել զԱսիա՝ 
թողոլր գաղտ զթագալորութիւն իւ֊ր։ և. առանգ ուրուք գիտելոլ 
</,ք%ալ աշխարհն բարեկամօք ոմամբք առ ի տեղեկանալոլ 
անձամբ հանգամանագ երկրին և. գրիգ միոլ միոլ ի քաղաքագ։ Անտի 
անգ ի Ւիւ֊թանիա, և. որպէս թէ տէր լեալ Ա*սիագւոգ՝ ուսաւ զհան¬ 
գամ անս տեղեագն, որ մարթէին նպաստ լինել նմա ի լաղթութիւն։ 
\Լպա գարձ արարեալ ի թագ աւորութիւն ի*–ր* ուր կարն էին զնա 
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մեոեաք գտան է որդի մի ի մատաղ տիս9 զոր Ննեալ էր ԼաւոդիկԷ 
քոյր նորա և կին* յօտարութեան անդ առնն։ մաղթէին 
նմա և՛ զգարձն իւր ալսրէն, և՛ գհնունդ որդւոյն* թոյնն սպաո֊ 
նայը կենաց նորա է \^աւոդիկէ9 որ կարՆելով գնա մեոեալ9 տուեալ 
էր գանձն հոմանեաց* ակն ունէր ՆաՆկել գյանցանսն այլով իմն 
ոճրով9 սր ահալ.որ ևս էր9 և ի գալստեան առնն պատրաստէր նմա 
թոյն։ Միհրդ ատ տեղեկացեալ դաւոյն ի դերւոյ սւմեմնէ պատժէր 
զգորՆիչսն։ Ի հասանել ձւքերան* անցուցանէր զայն ոչ ի խնջոյսք 

.այլ ի ՛ճամբարս. ոչ ի Նոց հանգստեան, այլ ի կրթութիւնս գի֊ 
նուսրութեան* ոչ ի մ էջ ընկեր աց ուրախութեան9 այլ ընդ ոսոխս 
արժանավորս ք վարժեալ գանձն ի ձիավարել և մրցել վասն վար- 

ձուց ըմբշութեան և ձիարշավիէ քՀօրն նորա ևս կրթէր զանձն հա¬ 
նապազ ի տանել իբրև գնա աշխատութեան և գորՆել զանձն ան֊ 
յազթ իբրև գթագաւոր ի^ր* Ս՝իաբանեալ ընդ նիկոմեդայ (արքայի 
Ւիւթանացւոց՝)* եմ ուտ կալալ նա գՊափղադոնիա և բաժանեաց 
ղայն ընդ իւրում դաշնակցին։ Նմացեալ Ներակուտին9 եթէ թագա֊ 
ւորքն երկոքին դրաւեցին զերկիրն* աոաքէր հրեշտակս աււ նոսա9 
հրաման տուեալ դարձուցանել զայն լառ.աջին տէր նորա։ Միհըր֊ 
ղատ9 որ մեՆութեամբ զանձն հաւասար Լռոմայեցւոց կարՆէր* եա 
պատասխանի ամբարտաւանութեամբ9 թէ* Տ®/* նորա ժաոանդեալ 
էր, զայն թադաւորութիւն* զարմանայր ևս, թէ զէ^րդ որ ինչ հօր 
ուր ուք էր աո. անց հակառ, ակութ եան% չան կանի ցի որդւոյն։ եւ աո. 
ոչինչ գսպառնալիսն համարես։ լ կալաւ և գ էր աղտ տիա։ Նիկո֊ 
մեգ չդտեալ բարուրս* խոստանա յր տալ այսրէն գՊափղադոնիա իւ֊ 
բում տեաոնն։ Աււլա փոխեալ զանուն որդւոյն ի Պիղեմէնք որ էր 
հասարակաց անուն թադաւորաց Պափղադոնացւոց* պահեաց զեբկիբն 
այնու պիտակ անուամբ9 որպէս թէ դարձուցեալ իցէ զաշխարհն 
ի տոհմ անդր բնակ թադաւորաց։ ՝ Այսպէս Նան ակ էեալ հրեշտա֊ 
կացն* դաոնային ի Լոոմ։ Միհրդ ատ յետ դորՆելոյ զառ աջին սպա– 
նութիւն իւր9 ի մահ մատնելով զիւր կին՝ եդ ի մտի կոր ուս անել 
ղորդիս միւսոյ ևս քեո իւրոյ9 որ նոյնպէս Լա լոդիկ էն կոչէր9 այ– 
րւոյն Արիարաթայ արքայի Աապադովկացւոց9 զոր տուեալ էր Միհըր֊ 
դատ սպանանել ի ձեոն Գորգես։ յ։ 9Նթնչ օդուտ էր նմա տալ փո- 

զոտել զհայրն9 եթէ թոզոյր գորդիսն յաջորդել նմա յաթոոն9 զոր 
տենչա յր յափշտակել։ Մինչ յայսմ մտաց խորհրդի էր նա* լսէր եթէ 
նիկոմեդ արքայ Ւիւթանացւոց կալալ գ^ապադովկիա9 որ կս*յր մնայր 
անտերունչ յետ մահուան թադաւորին 9 և անդէն որպէս թէ աո. 
դթոյն աոաքէր օդն ութի լն քեո. իւրում մերժել զ Նիկոմեդ։ Մյլ Լա– 

լյւդիկէ արդէն ի բանի լեալ էր ընդ նիկոմեդայ և եղեալ նորա կինէ 
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9*ալրացե ալ 1ք իհրդատալ՝ հա լաճ էր զզօրսն Նիկո մեդալ լաշխարհէն 
հապադո վկացւոց և տալը զթադաւորութիլնն ղալե որդւսլ քեռն 
իւրոլ. գորՆ արդարև գեղեցիկ, եթէ չէր էեալ նմա առիթ ոճրոլ։ 
\Լրգարև լետ ամսոց ինչ կերպարանէր կոչել լաքսորէն զհորգիոս, 
/«ք»/ ձեռն սպանեալ էր նա գԱրիարաթ* ակն ունէր եթէ մանուկ 
թ՛ագա լորն ընդդիմացեալ դարձի առնն* տալցէ պատ՜ճառս պատե¬ 
րազմի , և կամ, եթէ հաճեսցի՝ ժարթ իցէ նմա կորուսանել գարգթէ 
ձեռամբ սպան չի հօրն։ Նմացեալ մանուկն Արիարաթ զխ որհուրդն 
Միհրդատա լ և գալրացեալ տեսանել զսպանոզ հօրն իւ֊րոլ կոչևցեալ 
յարս որ էն հրամանաւ մօրեղբօրն՝ դումարեաց զօր բազում։ Ս՝^քք– 

դատ հան ի ճակատ ութսուն հագար հետևակ, տասն հազար հե– 
Նեալ և կառս գերանդազէնս վեցհարիւր. ալլ տեսեալ զի քեռոր¬ 
դին իւր, գտեալ օդնոլթիւն ի թադաւորաց դրացեաց, հանէր ընդ- 
դէմ նորա ոչ սակաւ զօրութիւն քան զնորալն՝ երկուցեալ լելից 
պատերազմին դիմէր ի դաւաճանոլթիւն, և հրաւիրեալ զմանսւկ 
տրքալն ի խորհուրդ% չոդալ առ նա, թադուցեալ դաշո/ն զմիջովնէ 
իբրև ալրն առաքեալ լԱրիարաթալ ըստ սովորութեան թադաւորաց 
չուզել զՄիհրդատ՝ տան էր գձեռն իւր խնամով լորովալն անդր նո¬ 
րա1 ասէ Միհրդատ ընդ խաղ• &^ո/շ /(րքէ դուցէ գտանիցես ալլ 
1&օ քան զոր խնդրեսն։ Այօ«է. կատակաւ թադուցեալ զմատնու– 
թք*ւնն՝ առնոլր մեկուսի զմանուկ թագա լորն պատճառանօք խօ– 
սելոլ ի ՆաՆուկ, և հարկանէր գնա լան դի ման երկուցն բանա կաց* 
և աալր զհապադովկիա որդւոլ իւրում, որ էր ութամեալ, տուեալ 
նմա անուն \Լրիարաթ, և զԳորդիոս խորհրդական։ Այ/ հապադով– 
կացիքն տազտկացեալք լանադորունութենէ և ի զրկանաց գորճա– 
կալացն Միհրդատ ալ՝ լետս կացին, և կոչեցին լԱսիացլյոց աշխար– 
հէն ուր սնեալն էր՝ զեղբալր թադաւորին իւրեանց, որ նոլնպէս 
Մրիարաթ կոչէր։ Միհրդատ տուեալ պատերազմ ընդ նմա՝ հար 
պնա և եհան ընդ ա Փ արհն։ Փ՝ադաւորս ալս մանուկ լետ սակա– 
ւուց հիւանդացեալ առ վշտին մեռանէր։ Ւ մա հո լան նորա երկու– 
ցեալ Ղէիկոմեդալ, թէ դուցէ Միհրդատ, որ տիրեալ էր ^ապադով– 
կիալ, կամիցի և զՒիւթանիա կցել յա/ն՝ զերիտասարդ ոմն գեղեցիկ 
տեսլեամբ հաւանեցուցանէր ասել, թէ իցէ ի զաւակէն Արիարա– 
թալ, որպէս թէ լեալ էին փոխանակ երկուցն՝ նրեք որդիք, և 
խնդրել ի Ներակուտէն զթագալորութիլն հօր իւրոլ։ Առաք էր ի 
Հռոմ և զկին նորա Լաւոդիկէ վկալել, եթէ արդարև եղեն նորա 
«րդիք երեք լԱր իարաթալ։ Նմացեալ Միհրդատ ալ զնենդութիւնն՝ 
լետին ժպրհութեամբ առաքէր ի Լռոմ զՂորդիոս /ալտ առնել 
Ներակուտին, թէ մանուկն զոր եդ ինքն լաթոռն ^Հապադովկացւոց՝ 
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Գնա–֊ 
լետոլ ի նո– 

հր որդէ Արիարաթալն ալնորիկք որ մեռեալ հր ի պատերազմե/ն 
վասն Լռոմալեցւոց ի կռուփն ընդդհմ Արիստոնիկեար 1)ակալն տե– 
սեալ էերակուտին ք եքթհ դիտաւորութիւն երկուց թադաւորաց ևս 
հր լափշտակել թ ադաւորութիւն մի պիտակ անուամբբ՝ հան ^ա– 

պագովկիա ի Vիհրդատալք և առ հաճեցուցանելոլ գնա՝ ւլՊափղա– 
դոնիս» հանհ ի նիկոմեդալ* ապա պփ մի տրտմեցուսցհ զթադաւորսն 
զերկոսինք տալով այլոց զոր հանհրն ի նոցանհ՝ շնորհեաց երկուց 
տզզաց ևս զ ազատութիւն։ հապաղով կա ցիրն մեր ժելով դպար- 

դևն՝ ասենք եթհ չհ մարթ նոցա լինել առանց թադաւորի։ \Լպա 
Ներակոլտն տալր նոցա թադաւոր զԱրիոբարզան։ 

6. ՀՀալնու ժամանակաւ հիդրան թադաւորհր ի Լալս 
ցեալ սորա երբեմն պատանդ ի Պարթ՜ևս՝ արձակեցաւ 
ցա%հ ի թ ադաւորութիւն անդր հարց իւրոց։ Միհր դատ կամեց ալ. 
առնել գնա դաշնակից իլր ի պատերազմին ք զոր ի վաղուց անտի 

տալ րնդ Լռոմ ալեցւոց ։ Եւ զի Տիդրան չուն հր ամենևին 
պատ՛ճառս տրտնջելոլ զԼռսմ ալեցւոց՝ Միհրդատ ի ձեռն Գորդեալ 
տալր նմա խրատ խազալ ի վեր ալ Արի ո բարդանար որ հր վատ 
ար անց։ Միհրդատ ի ՆաՆկել զխորամ անկութիւն ի*֊ր՝ տալր Տիդ– 
րանալ կնութեան զդուստր իւր ^զհոպատրա։ Ե խաղալ Տիդրանալ 
ի վերալ Մրի ո բար զան ալ՝ խոլս տալր սա հանդերձ դանձիւբն ի Լռոմք 
և ալսպհս Միհրդատ տեսանհր զինբն տհր ^ապադովկիալ օդնու– 
թեամբ Տիդրանալ։ ՀԼալնու ժամանակաւ. մեռեալ հր *Նիկոմեդ> և 
նորին որդիք նոլնպհս նիկոմեդ կոչեցեալք արկեալ լաթոռոլն ի Մի– 
հրդատալ դալր ա դաչա լոր ի Լռոմք և Ներակոլտն տալր վճիռ հաս¬ 
տատել միւսանդամ զերկոսին թադաւորսն իլրաբանչիւր լիւրում 
դահու։ Վաււէր ալսր դորՆոլ առա բե ցան Մկուիդիոս և Մանղիոս 
Մ աղտինոս։ Շալս համբալ Միհրդատ դնհր ուխտ դա շան ց ընդ 
Տիդրանալ՝ կռուել ըեգգհմ Լռոմալեցւոցք եգեալ ի մ Էջ իւրեանց 
պայմանս ք զի բազարը և դտւառբ նուաճեալբ՝ լիզին Միհր դատ ալ ք 
իսկ դերին և ալարն՝ Տիդրանալ։ Միհրդատ դիտացեալ Գ4Բ~ 
տանգս պատերազմին զոր լա րո լցան հր՝ առաբհ հրեշտակս առ ^\իմ֊ 
բրացիսք առ Գաղատս լոլնսք առ Սարմատս և առ ք^աստառնս» 
խնդրել թիկունս օգնականութեանք բանգի վասն պատերազմին րնդ 
Հռոմալեցիսնք զոր խորհհր ի վաղուց՝ շահեալ հր նորա կանխաւ 
երախտեօը զմիտս ազդացն ալնոցիկ։ Գումարհ նոլնպհո Գ°Սս ե 
Ակիւթացւոց և վառէ զարևելս ընդդհմ Լռոմալ։ Գիւրաւ լաղթեաց 
Ակ ուիղալ և Ս* աղտին ալ 9 որոց զօրբն համակ լԱսիացւոց անտի հի^ք 
եհան զնոսա լերկրէն հանդերձ նիկոմեդաւք և գտան հր ընդունե– 
լութիւն մեՆ լամենալն բազարս։ Գտան հր ի նոսա ոսկի և արՆաթ 
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բազում և. պատրաստութիւն մեՆ պատերազմի* արարերալ լառաքնոզ 
թագաւորազ անտի։ Հևալ տէր ալս չափ ըևչից՝ թողոլր ամենայն 
դաղադազ զպաբտս նոզա9 զառ, անձ ինն կամ զհասարակազ9 և. կա֊ 
զուզաներ զնոսա ազատս ի արկազ զամս հինգ։ \Լպա ժողովեալ 
զզօբս իւ֊ր՝ արկանէ նոզա ճառ., և չթոզու ինչ որ մարթէը գրր– 
գռևլ զնոսա ի վանևլ զՀռոմալեզիս լԱսիոլ։.** Յետ ալսպէս գրգռելոլ 
զզօրականն* ի դսաներորգ երրորդ ամի թագաւորութեան իւրոյ 
սկիզբն առն և Միհրգատ պատերազմին րնգգէմ Հո ոմալեզւոզ» 
Յուստ• դպր* Լէ« Լէ#)ւ 

Լսենդ ալժմ Փլորոսի։ «\Լզգդ Պոնտոսի ձգին ի հիւսիսոլ մին¬ 
չև. ի Պոնտոս Նւդսինոս ֆ լորմէ տոեալ է նոզա զանունն։ Հա էս է 
հնագոլն թագաւոր ազգ այլն ալնոզիկ և աշխարհազ։ 8 ետոլ ապա 
իշխեազ նոզա Լրտաւաղ ոմն ի զաւակէ միոլ լեօիժն իշխանազն Պար. 
օիզր և. աստ ուրեմն Միհրգատ 9 առանզ հակառակութեան մենն ի 
թագաւորս անդ։ հալական եղէւ մեզ տմս չորս կռուել րնգգէմ Պիւ– 
րոսիք եօթնևտասն* րնգգէմ Մննիբաղալ* Միհրգատ զգէմ կալաւ 
մեզ զդառասուն ամ9 մինչև պարտևալ լերիս արիւնահեզ ՜ճակատս՝ 
ընկճեզաւ ի բարենշանէն Աուղղալ, ի Ղ^ուկուղղեալ դաջէ և ի մե¬ 
ն՜ էն ՊոմպԷոսԷ։ Պատ՜ճառ, ալսր թշնամութեան9 ալն զոր ինդն երեր 
ի մէջ առ ^Հասսիոս դեսպան* էր լարձակելն Ղւիկոմեգալ ար բալի 
Ւիւթանազւոզ ի սահմանս իշխանութ՜եան իւրոլ։ Մլլ արգեամր* 
ամբարտաւանութիւնն էր9 որով փդազեալ զանկալը ունել զրո վան¬ 
դակ Մսիս», և եթէ գոլր հնար* զՆւրոպն իսկ գլխովին։ Ցոռութիւնր 
մեր տալին նմա լոլս և համարձակութիւն։ մաղարա լին կռիւդ, որ 
պառակտէին զմեզ թուէին նմա ժամ պատեհ• Մարիոս9 \)ուզղա, 
աերտորիոս զուզան էին նմա ի հեռուստ զկողս տէրութեանն մերկ։ 
Ւ մէջ ալնպիսի վիրազ ընկերհաշտ ութեանն և ալեչափ լուզմանզ և 
խռովութ՜եանզ* մրրիկ պոնտական պատերազմին պատրաստեալ ի 
հեռաւոր բարձունս անդ հիւսիսոլ և իրր ալն իՒԷ ընտրելով գժտ¬ 
ման ակն՝ եկն սզալթել ի վերալ Հռոմալեզւոզ վաստակելոզ և մատ– 
նելոզ լերկպառակութիւն։ էիւթանիա րարձաւ իսկոլն լառա^նու մ 
՜ճզան պատերազմին։ *Նոլն երկիւղ անգէն վարանեալ ունէր զՄսիա։ 
ճաղարը և ժողովուրդդք որ ընդ մերով իշխանուիՒեամր* փութալին 
իմն մ տանել ընդ իշխանութեամր թագա լորին։ Մմենալն ուրեդ 
մօտ* շտապէր զյաղթութիւնսն, և անագորունուիժիւնն էր նմա փո¬ 
խանակ դաջութեան։ քՀքւնչ դան զալն անագորունութիւն կալզէ 
արգարևք դան միով հրովարտակաւ հրաման տալ սուր ի վերալ 
եգեալ կոտորել զամենալն ալր հռոմա§լեզիք որ միանգամ գտանէր 
լԱսիա։ 8 ալն ժամ րռնաբարեզան տունդ և մեհեանդ և րագինդ9 
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ամեն ալն իրաւուն ք մալւգկեղէնք Լւ աստուաՆեղէն ք ։ ԱՀՆ 1ւ սար- 

սափ \Լսիաղւող հորգէր եւս թագաւորին ՜ճանապարհ յՆւրոպա։ Տև– 
ղակալք նորա \Լրքեղայոս և նէոպտղոմէոս» քոքրս զատուղեալ էր 
յիւրող զօրաղն՝ ունէին զ^իկղագս9 զՆերդոսք զԱթԷնս իսկ9 զզարդ 
(Հունաստանի♦ Հոոգոս եկաղ հաւատարիմ մերում կողմ անէ ԱՀՆ 
^ք#»ր ար կան էր թագս/ւ որս այս* տարաՆԷր րնգ աշխարհն Նտալաղւող, 
նա մինչև, ի քաղաք անդր Լոոմալ։ Ղ^ուկֆաս Սուղղա, զօր ավարն 
այն մեՆ9 աճապարետղ և անկեալ ուժգնութեամբ9 որ նորա միայ– 
նոյ գորՆ էր՝ վանէր գնա։ *Նախ պաշար էր զ\Լթէնս* տագնապէր 
գնա սովով9 և ո կարիղէ հաւատալ—զքազաքն զայն9 մայրն հնձող9 
հասոյղ յայնչափ՝ մինչև. ուտել նմա զմարդոյ շաղիղ։ Ս*ւերեաղ արագ 
արագ ղնաւ.ահանգիստն Պիււրէայ9 կորՆանևալ զվեղկին պարիսպ քա¬ 
ղաքին է և. յետ նուաճելոյ զբնակիչսն ապախտաւորս քան ղամենայն 
մարգիկ (ղի այսպէս կոչէլւ Նա զա թեն աղիս))՝ եթոզ նողա զվնասն ի 
շնորհս նախնեաղ նողա, կրօնիղն պաշտամանղ և. վասն համբաւոյ 
անուան նողա։ \Լպա հալաՆեալ յնւբէայ և ի Ւէովտիայ զպահա– 
պան զօրս թագավորին՝ ղրուեաղ ղամենայն զօրութիւն նորա յեր– 
կուս ճակատս9 աո. Փերոնեալ և աո. Սրքոմենաւ։ Լուպ րնգ հուպ 
անղեալ յ\Լսիա՝ յաղթեաղ նմին իսկ Միհրգատայ։ Վ^ճարեալ էր վասն 
նո րա՝ եթէ Սուղղա յի9 փոխանակ համբերելոյ ի գլուխ հանել զյաղ՜ 
թութիւնն՝ չէր աճապարեալ առնել խաղաղութիւն։ Տեսղուք9 թ՜է 
զիարդ եթող Սուղղա զԱսիա։ հռեաղ գա ջինս րնգ արքային Պ#ւՆ– 

տոսիք որ դարձոյղ զՒիլթանիա առ նիկոմեդ և զ^ապադովկիա առ 
\Լրիոբարզանք և, այսպէս Ս*սիա եմ ուտ միլս անգամ րնգ մերով իշ– 
խանութեամբ, որպէս էրն յառաջ։ Ս*յլ \1՝իհրդատ չէր վանեալ9 և 
չաջողութիւնք նորա զայրաղուղին զնա մանաւանգ քան արկին ի 
վհատութիւն։ Հրապուրեալ յազթութեամբքն յՍ*սիա և յնւրոպ% ոչ 
օտար ինչ զգաւառսն զայնոսիկ համարէր9 այլ իբրև. ստաղուաՆ զոր 
կորոյս9 կամ զոր այլք հանին ի նմանէ9 և մարթ էր նմա առնուլ 
այսրէն պատերազմաւ։ քԼորօրինակ բողք հրդեհի9 որ չիղէ շի^աԼ 
իսպառ9 բորբոքին անգրէն սաստկագոյնս՝ այնպէս Միհրդ****** նորո– 
գեալ զիւր ջան՝ ևս բազմաձեռն գնդաւ խաղաղ անդրէն ի վերայ 
Ասիաղւող9 զայս նուագ իլրով բովանդակ ղօրութեամբ9 որով ՆաՆ– 
կէր զեով և զղամ աք և զգետսւ ՜հֆզիկոն, քաղաք անուանի 9 քէյւ– 

գիւքն և պատուարօք9 նաւահտնգստիւն և աշտարակօքն ի մար– 
մարիոնէ՝ է զարդ ասիական ՆովեզելւՆ, իբրև երկրորդ Հռոմ յՄսիա։ 
V իհրգտտ դարձուղանէ զզէնս իւր րնգդէմ քաղաքին9 այլ բնա– 
կիչքն քաքալերեղան լինել դիմակալ՝ իբրև պա ագամա լորն որ եկն* 
ետ նողա համբաւ9 թէ մերձ էր Ղ^ուկուղղոս՛։ *Նստեալ ի տիկ9 զոր 
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վար էլւ ոտիւքն% պատգամավորն ալսպիսի Հանդուգն հնարիւք ան– 
ցեալ էր ընդ մէջ նաւատորմզի թշնամւոլե, որ համարեցաւ գնա ի 
հեռուստ իբրև, ճիւաղ իմն ծովական։ Եւ#(ք և իսկ փոխէր բախտն. 

լերկարութենէ պաշարմանն եղև. սով ի բանակի անդ թագավորին, 
և. ի սովոլ անտի՝ սրաՆութիւն։ Միհրդատ տալը խոլս, և Ղ^ուկուզ– 
ղոս պնդէր զկնի, և. աունէր ի զօրսն Միհրգատալ կոտորած ալնպէս 
սաստիկդ մինչև, երանիկն 1ւ նսապ գետոց նևրկանևլ լարիւն 1ւ լապա– 
ժոլժ։ $՝ ադա լորն խորամանկ, որ գիտէր զՀոռոմոցն զագահութիւն՝ 
հրաման տալր զօրուն ի փախչելն թողուլ գիր և զան զկարասին 
իւրեանց 1ւ զարծաթ, առ ի կասեցուցանելոլ զլաղթոզն ի պնդելոլ 
զհետ։ Փախուստն Միհրգատալ ընդ ծով լինէր ոչինչ ընդհատ ձա¬ 
խող ջան զփախուստն նորա ընդ ցամաք։ Տորմիղ նաւացէ/, որոց 
թիլն չէր պակաս քան զհարիւր, ահեղ կազմածովք պատերս/ զմի՝ 
հանդիպէր մրրկի ի Պոնտոս ծովուն, և. խորտակէր ալնպէս չարաչար, 
մինչև, բերել զնմանութիւն նշխարաց նաւուց խորտակելոց ի ծովալ¬ 
ին պատերազմի, իբր ալն թէ Ղ^ուկուղղեալ էր ի բանի արարեալ 
ղալիս և. ղմմրիկ և. զհողմս՝ հանել լանգ ղպարտութիւն թագա լորին ։ 

I Լմեն ալն զօրութիւն հզոր թագաւորին էր սպառեալ, ալլ 
աղէտքն լաւեչուին զքաջութիւն նորա։ Ղ*արձաւ լազգսն արուարձա– 
նեալս, և առն էր հաղորդ չաջոզութեան իւրում զամենալն արևելս 
և զհէ ւսիսի։ Նահէր զՎիրս, զԿազբս, զՄղուանս և. զՀալսն ղեր- 

կոսեան։ քնախտն խնգրէր ալսպէս ի կողմանց կողմ անց պատ՛ճառս 
համբալոլ, փառաց և. լաղթութեան սիրելւոլ իւրում Պոմպէի, որոլ 
տեսեալ ղԱսիա գղրգեալ և. հրգեհեալ միւս անգամ, և ալլոց թա¬ 
գալս րաց լաքարդեալ բտզմութեամբ՝ գիտաց եթէ չէր արժան ի զուր 
ծա խել ժամանակն• չթ ողացոլց ալն չափ ազգաց ղօրութեան գալ ի 
մի վալր։ Մճապարեալ անցանէր րնգ նփրատ, գործեալ կամուրջս ի 
նաւաց, և հասանէր թագաւորին ի փախստեան նորա, մինչ էր նա 
ի միջոցի անդ աշխարհին Հալոց, ևւ, ով բախտաւորութեան առնն, 
ջախջախէր ղնա անդարձ ի միում ճակատու միալն։ Կռիւն սկսա– 
նէր ի գիշերի, և լուսին լինէր պատերազմակից. արդարև որպէս 
թէ վասն մեր պատերաղմէր։ Պ՝էպ եզև ծագել նմա ի թիկանց 
թշնամւոլն և լառաջոլ Հռոմալեցւոց, մինչև ղօրաց թագաւորին, 
խաբեալ լան հնարին մեծութենէ ստոլերաց իւրեանց՝ ղնոսին ղր ս– 
տուերսն հարկանել, համարեալ թէ ղթշնամիս իւրեանցր կարկանի֊ 
ցեն։ Ալսպէս Միհրգատալ կորուստն վճարէր ի նմին գիշերի ք և 
ալնուհետև և ոչ մի ջան ոչ լաջողեաց նմա, թէպէտ և զամենալն 
հնարս հնարեցաւ կանգնել գանձն, զորօրինակ օձ որոլ քախջախեալ 
գլուխն իցէ% ի վախճանի տտամբն սպառնալ։ Մլսպէս լետ անկա– 
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^/«յ է Խոզքիս* կամեցաւ լանկարՆ երևելով արկանել ահ յեղերս 
^հկէժա9ւո9 մինչև ի մերն Կամպանիա։ Յուսալր լէ*֊ր կողմն ար¬ 

՛կանել գամ են ալն երկիրն ի մ էջ Կոզբիսալ և Ւոսպորար հատանել 
անցանել զ&՝րակիաք քՍ* ակեգոնիա և զՑոլնսք և ապա մա անել լան- 

կարե լֆտալիա։ Խորհուրդ լոկ էր ալսք բանգի առեալ գհամբաւ 
ապստամբութեան իլրոց հպատակացն և մ ատն ութ հանն Փառնակա լ 
իւրոլ որգւոլ% սրով արար անձինք իըրև թո լեն չեղև նմա գամա– 
գիտ։ 0ակալն զհետ մտանէր նմա Պսմպէոս մեՆն շտապաւ ընդ 
բազում աշխարհս» 8 աբևելից կոլսէ եմ ուտ ի Լալս ք կալալ քԱքւաա– 

շաա, զեիստ թագաւորաց երկրին ալնորիկ, և եթող Տիգրանալ որ 
ազաչէրն* զթագն* ի հիւսիսոլ կողմ անէ եմ ուտ լաշխարհն $կիւթա– 
ցւոց9 լաս տեղաց աուաքնորգեալ որպէս ի Նովու* հնազանգեցոլց 
զԿողքիս, ներեաց Վ^րաց և խնալեաց Աօլուանից* Ե ճամբարէ անտի 
իւրմէ առ. ոտամբ Կովկասու ստիպեաց զ(\րոդ արբալ \ձղուանից 
իջանել ի տափարակդ և ղ\Լրթոկէս, որ հրամալէր Վ^րաց* տալ նմա 
ՂոԸԳԷ^* էլ0 ե պատանդ։ Եա վարձս է\րոգալ9 որ իլԸովմ> կամօբ 
առ֊աբեա լ էր նմա լԱղուանից մահի՛ճս ոսկեղէնս և տլլ ևս պա տա¬ 
րազս՝» (եէ. Փլորոս* 6)ւ 

Ա|ււ երկու պատմական հատուաՆբ բա լական են լուսաւո– 
րել Կիկերոնի պատմութիւննք զոր իբրև ճարտարախօս մանաւանդ 
բան իբրև պատմագիր կը դնէ մեզ աո.աջի։ «Պատերազմ Նանր և 
վտանգալից գաշնաւորաց ձերոց և նիզակակցաց՝ ի վեր ալ հասեալ 
կալ լերկուց մևՆազօր թադալորաց, ի Միհրդատալ և ի Տիգրանալ։*** 
Մերժեալ անկեալ է ի թագա լոր ութ են էն \Լրիոբարզանէս ար բալ, 
նիզակակից ժողովրգեանն Հո.ոմալեցլոց և բարեկամ* ի վեր ալ հա– 
սեալ սպառնան համ օր էն աշխարհին \Լսիացւոց երկու թագաւորբ > 

որ ոչ րնգ ձեզ մի ալն անհնարին թշնամութեամբ ենք ալլև ընդ 
նիզակակցաց ձերոց և րնգ բարեկամաց* և ամենալն իսկ բազաբբէ 
համօրէն \Լսիա և Յունաց աշխարհ% հարկ համարին ձերում օգնա¬ 
կան ու թեանն ունել ակն վասն մեՆութեան տագնապին։*** Պարտ 
և պատշաճ է քնջել սրբել ձեզ զբիեն զալն, զոր ընկալարուբ ի 
\յ՝իհրգատեան պատերազմին, որ լառ.աջ բան զալս էր* ալն բիե 
հաստատեցաւ իմն և հնացալ ի վեր ալ անուան ժողովրգեանն Հո ո– 
մալեցւոց։ ՝$անզի նաք որ ի միում աւուր ընդ ամենալն \Լսիաք 
լալն չափ բաղաբս ք միով հր եշտակաւ և միով ակնարկութեամբ թըզ՜ 
թոլ հրամալեաց սպանանել և կոտորել արս բա զա բացիս ո֊ո մալ¬ 
եցի ս% ոչ միալն չելոլե ինչ տակաւին վրէժս արժանի րոտ խակու՝ 
թեաննք ալլ և թագաւորէ ևս ի ժամանակէ անտի, հետէ ամս իբ¬ 
րև բստն և երիսք և ալնպէս իմն թագաւորէ 9 գի իբր ոչ եթէ 
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քորջս Պոնտացւոց 1ւ հապադովկացւոց աշխարհին զօ զել կամիցիր 
տյլ ի հայրենի թադաւորութենէն ելանել ի դուրս և ի նահանգս• 

ձեր, այս ինբն ի լպս Մսիայ Փանգի ցայժմ ձեր զօրավար բ 
այնպէս իմն ետուն րնգ թ ադա լորին ընդ այնմիկ պատերազմ , զի 
զնշանս յաղթութեանն առին ի նմանէ և ոչ եթէ գյաղթութիւնն։ 
ատարեաղ ձազանս յաղթութ եան Սուղղա, կատարեաց և Մուրե– 

նա վասն Միհրդատայ, եր կորին ար բ զօրաւորբ և զօր ավար բ մե– 
ՆամեՆբ, քայյ| և այնպէս նա, թէպէտ վանեալ վկան դե ալ սակայն 
թ ադաւորէր է • • • Միհր դատ զ ժամանակն մնացեալ ոչ ի ւ/աւայու* 

իժիւն աո՜աջին պատերազմին, այլ ի պատրաստութիւն նորոյ պա¬ 
տեր ա գմի դարձոյց• յետ յօրինեալ կազմելոյ մեՆամեՆ տորմիղս նա– 
ւաց և զօր բազում, յորոց ազդաց միանդամ ժողովելն կարող էր% 
կարՆեցուցանԷր իմն, թէ ընդ Ւոսպորացւոց իւրոցն արուարձանեայց 
կամիցի բախել ի մարտ պատերազմի• սակայն մինչև ցաշխարհն 
\)պանիացլոց յՆկբատանացւոց բազաբէն տռաբէր ^րեշտակութիւն 
առ. զօրավարսն% ընդ որոց էք յայնժամ մարտ պատերազմի» 

զի յորժամ յերկուս ի հեո աւոր և յայլ և յտյլ տեղիս միով միաբան 
խորհրդով փրկուց բանակաց ընդ Նով և ընդ ղամար պատերազմ 
ի վերայ կայցէ% դուր երկակողմանի կռուովն բաժանեալ պառակ– 

ւրիղիբ, և կորՆանումն այնուհետև տէրութեանս հասանիցէ։ • ♦ • Թէ* 

պէտև ապրեցոյց Ղ^ուկուղղոս զ^իւզիկոս բազար, զհաւատարիմն 
Լոոմայեցւոց, որ պաշարեալ էր ի թ ադա լոր էն մեՆաւ բազմու- 

թեամբ և սաստկութեամբ* զմեՆ տորմիղ նաւացն սանձեաց, զորս 
սերտորեան զօրավար բ յնտալիա մզէին տագնապալ, և բաղ ալ առա¬ 
ջի լեդէոնացն Հռոմ այեցւոց Պոնտոս• \)ինոպ և Մմիսոս, յորս ապա¬ 
րան բ և դանձբ թադաւորին էին, անկան ի բուռն* սակայն այնպէս 
իմն դնայր Միհր դատ փախստեայ ի թ ադաւորութենէն, որպէս ի 
նոյն աշխարհէն Պոնտոսի Մէդէայն այն կին երբեմն պատմի փա– 
խուցեալ♦ զի ասեն իմն, թէ ի փախչելն իւրում զան դամս եղյբօր 
իւրոյ ցանեալ սփռէր ի տեղիսն, ընդ որս զհետ նորա մտեալ ըն¬ 
թանա յր հայրն, որպէս զի ժողովելն զցրուեալսն և սուդն հայրե¬ 
նի առնիցէ յա պա զումն երադութեանն։ (Էստ նմին օրինակի և Մի¬ 
հր դատ ի փախչելն իւրում թոզոյր ի Պոնտոս բազմութիւն ոսկւոյ 
և արՆաթոյ և գեղեցիկ գեղեցիկ իրաց, զորս և ի նախնեացն ու- 
նէր և ինբն ևս յա ռ աջն ում պատերազմին ի համօրէն Մսիայ կո֊ 
դոպտեալ տարալ յերկիր թադաւորութեան իւրոյ։ Մինչդեռ մերբն 
ժողովեն զնոսա մեՆաւ զդուշութեամբ% ինբն թադաւորն պրՆեալ 
ելան է ի ձեռաց։ Մյսպէս զնա յտպադեցուցանէր տր տմութիւն, իսկ 
զսոսա, ի ւք տանելն զհետ% ուրախութիւնն։ Ընկա լալ զնա ւերկիւղի 
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անդ և ի փախսաեան Տիգբան ար բալ Հալոգք բաջա չերևալ զօրա֊ 
9Ո19 զէ*ա> լորժամ անկևալ էր նա ի լուսոր մխիթարեագ գնա ի 
տրտմութենէն և. արՆարՆեալ կազդոլրեգոլգ գնա(«•« Նսկ զօրն մերք 
թէպէտ և աոետլ էր զբաղաբ թագաւորութեանն Տիգրանալ և 
լգեալ բազում աւարաւ ոտկալն բազում հեռ՜աւորութեամբ վալրագն 
և անձկով ընտանեագ լուզեալ շարժէր։ • • • Այչ Միհրդատ և զի*~ր 
գունդն պնդևալ հաստատէր և. զալնոսիկք որ ի թագաւորութենէ 
անտի նորա էին ժողովեար և գտան էր թիկունս օգնականութեան 
ի հարուստ մարզիկ զօրագ բազում թագաւորագ և ազգագ։ • *Նմին 
իրի ալեչափ ի պարտութեանն կարագ վճարել որչափ չիշխէր եր֊ 
բէբ ըղձանալ լոր ժամ անվնասն կալր։ Փան զի իբրև չոբաւ նա ի 
թտգաւորութիւն իւր% չհամարեգալ զալն բաւակպՀեք որ արտաբոլ 
բան Ղ1ո1ս դիպեալն էր նմա, ալսինբն դաոնալ երբէբ փրկիր 
անդր լորմէ մերժեալն էրք ալլև լարձակել ևս ի վեր ալ լաղթոզ և 
մեՆապալՆառ. բանա կագ ձերոգ իշխևագ։ Թ#ւ|| տու բ ինձ լալսմ վալ֊ 
րիք ով Լո.ոմալեգիբք զանգ առնել զաղէտիւբ մերովբք որպէս 
պուէաբն առնենք լորժամ զիրս Լո՜ոմալեգւոգն գրիգեն. բան զի ալն֊ 
չափ իսկ խիստ աղէտբն էինք զի ոչ եթէ պատգամաւոր ի պատե֊ 
րազմէ անտի հասուգանէր զգոլժն ի լսելիս *Հուկուղղեալք ալլ համ֊ 
բաւ ինչ բանիգա 

ՏԼալսոսիկ աո՜աջին Միհրդատեան պատերազմին համար • երկ֊ 
րորդ պատերազմին համար նոլն ի կերոն կը գրէ ալսպէս ի ճա֊ 
ո՜ինք զոր խօսեգաւ ի պաշտպանութիւն Ս*ուրենալ* «Խթէ պատե֊ 
րազմն ալնք եթէ թշնամին ալնք եթէ թագաւորն ալն դոլզն ինչ 
և արհամարհանագ էր՝ ոչ արդեօբ ալն չափ փութս լ և հոգոգ 
զիրսն համարէր Ներակոլտն և ժողովուրդն Հո՜ոմալեգւոգք և ոչ 
լալն չափ ամս տևէր պատերազմն ք և ոչ զկա տարումն պատերազ¬ 
մին ալևորիկ ալեչափ մտադիւրութեամբ Պոմպէի առնէր լանձն 
ժողովուրդն Հււոմալեգւոգ։ Յամենալն պատերազմագ նորա (Մուրե֊ 
նալ)$ որ անթիւ իմն են՝ դժնդակ բան զամենալն ալն պատերազմ 
թուի ինձք որ ընդ թագա լորին տուաւ և մեՆաւ սաստկութեամբ 
եղև կռ՜իւն։ Եւ իբրև պրեեալ ել նա ի պատերազմէ անտի և 
տնկալ ի Յոսպորոսք լոր չկարէր մերձենալ զօրն հռ.ոմալեգի՝ նա 
և ի վերջին իսկ չաջողութեան և ի փախստի պահեալ ունէր զար֊ 
բուն ական անունն։ *Նմին իրի և ինբն իսկ Պոմպէոսք լետ տիրելոլ 
թտգաւորութեան նորա և մերժելոլ զթշնամին լամենալն սահմա֊ 
նագ և ի Նանօթ տեղեագ՝ ալեչափ մեե ինչ զնորա միալնոլ կեն* 
դանութիլնն համարեգաւք զի լորժամ զամենալն աուեալ էրք զոր 
նալն ունէր և լադթութեամբ ստագեալ պահէր՝ սակալն և ալնպէս 
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չհամարեց աւ. ի գլուխ ելեալ զպատերազմն մինչչև գնա յարևէ 
արկեալ։ ՏԼայս թշնամի արհամարհես գոլ. 9 ով Կատոն, ընդ 
որում զա էն չափ ամս յ այնչափ պատերազմունս այնչափ զորավար բ 
ետուն "ճակատս ք որոյ կեանբն և յետ վանելոյ նորա և. մերժելոյ 
այնչափ մեե համարեալ էր, զի յետ հասանելոյ աւետեաց մահու 
նորաք ապա ուրեմն վճարեալ զպատերազմն համարեցաբ* (Փ*ալագմ* 
Գաթրճեանի, Տիեզեր« պամ• Հ» Ա« էջ 593» 594)* 

Ւ բանից աստի Կիկերոնի յայտնի կը աեսնուի, թէ Տիգրան էր 
օգնական Միհրդատայ, թէ Միհրգատ ար բայ Պոնտոսի նուաճեց, 
հակառակ կամաց Հռոմ այեցւոց՝ շատ տեղեր ի Փոբուն Ասիա, մտնա- 

ւանդ զՒիւթանիա և զ^Հապադովկիա, որ էին ընգ պաշտպան ու– 
թեամբ Լռոմայէզցւոց 9 և ոչ սակաւ վնաս տուաւ նոցաք մինչև, տալ 
կոտորել հռոմայեցի բաղաբացիներէն շատեր, նոլաճեց զՏոյնս (յԵյ– 

լադա)* թէ երևելի զօրավարբ Լռոմայեցւոց, որպէս Սուղղաք Ս՝ա֊– 

րեն ա, *Լուկուղղոս, յազթել յաղթեցին նմաք տիրեցին բազա բաց 
նորա և մեեի մասին երկրին, չկրցան սակայն նուաճել գնա» թէ 
Ւոսպորոս և ^ողբիս, թերևս մինչև ի Մարս առ. հիւսիսիւ էին ընդ 
ձեռամբ Միհր դա տայ* թէ Միհրգատ միացաւ հռոմայեցի զօրավա– 
0ա9 հ^տ9 որ ապստամբաե էին Լռոմայեցիներէն ի \)պանիա, և 
տուաւ մեե անձկութիւն և երկիլղ Լռոմայեցւոց• թէ յետ պար- 
տութեանն ի Ղյուկուղդեայ գտաւ գարձեալ Միհրգատ օգնութիւն 
ի Տիգրանայ, որ չառաւ յանձն տալ զՄիհրգատ, որ ապա լին աե էր 
առ նա՝ ի ձեռս Լռոմ այեցւոց, ուստի և բերաւ էի^֊ր վերայ ՀԱ ու* 
կուղզոսք որ առալ զՏիգրանակերտք թերևս նաև զԱրտաշատ, զբա– 
զաբ թագաւորութեան նորա♦ թէ հուսկ ուրեմն ղբկուեցաւ Լռո– 
մայեցիներէն Պոմպէոս, որ վախճան տուաւ այս եանր և գժուա- 

րին պատերազմին երկուց արդարև մեՆազօր թագաւորաց գէմք և 
թէպէտ Միհրգատ հա զիլ փախստեամբ զերՆաւ ի Ւոսպորոս՝ չհա– 
մարեցաւ սակայն նուաճեալ, և ոչ պատերազմն այն վճարեալ, բայց 
միայն երբ առնուեցաւ նորա մահուան լուրն (աւետիբն ըստ ^\ի– 
կերոնի)* 

&ոյն և հռոմայեցի պատմիչբ պատերազմացն Միհրդատայ 
և Տիգրանայ, ինչպէս Պլուտարբոսք Ասյպի անոս, Յուլիոս, *հի ոն 
հասսիոս և այլբ՝ կը պատմեն այլ ևս բազում ինչ, Ըա19 սոՀէա 
ամենբն ոչ միայն, որպէս ասացաւ, չեն ժամանակակից9 այ^1ւ են 
բազում ուրեբ հակառ ակբ միմեանց։ ճշմարիտն կամ *էէթ հաւա– 
նականագոյնն այս է) թէ այս բազմամեայ պատերազմին մէջ յազ– 

թութիւնը մնաց անորոշտ Միոյ կալման նիւթական և միւսոյն բա¬ 
րոյական զօրութիւնն կը բռնէր զնոսա ի հաւասարակշռութեան։ 
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Ջ«»յււ կ9ակնարկէ ասելն Աիկերոնիք թէ զօրավար ^ Հռոմալեցւոց 
Վզնշանս լաղթութեանն առին ի նմանէ, ոչ թէ գյաղթութիւնն»։ 
ԵոլնպԷս իմա գՏիգրանալ* մերթ– կը բարձր ազուն են գնա լոլն և. հռոմալ- 
եցի պատմի չբ՝ մինչև տալ Ղ^ուկուղղոսի ակն անել ի նման է և մերթ 
կուտան նմա անկանել լոտս Պոմպեի և զթագ իլր գնել ի գլուխ նո– 
ր ատ ՆթԷ գոլ ճշմարտութիւն ալսչափ հակառակ պատ մ ութեանց մԷջՀ 
ալս է, թէ Լռոմալեցիբ—ինչպես աու մեօբ աշխարհակալ ազգել», 

երբ չեն կարող լազթել բարբարոս կամ կէս բարբարոս ազգերոլ, 

որ նիւթական զօրութեամբ կամ իրենց երկրին գրիւբ ի վեր են * 
բան գնոսա, կը գիմ են նենգաւոր հնարից՝—խորամ անկութիւնն 
առին ի ձեռս, լտրոլցանելով գորգիս ընգգէմ հարց, ինչպէս գՓառ 
նակ ընգգէմ Միհրգատալ և զկրտսերն Տիգրան գորգին՝ ընդդեմ 
իգրանալ։ Միհր դատ ալս ներքին եր կպա ււա կութեն էն մանաւանգ 
բան ի գինուց թշնամւոլն վհատեալ՝ կը թուի անձին արարեալէ 
կամ մանաւանգ սպանեալ գաւովյ և Տիգրան ի մատնութենէ որ- 

գւոլն9 որ կը կոչուի Տիգրան փոբր և էր թշնամութեամբ ընգ հօրն՝ 
ընկ՝ճեալք լանձն առաՆ կը թուի հրաժարել երկիրներէն, զորս ու֊ 
նէր արտաբոլ Հա լաստանի, և շատանալ իւր հալրենի թագաւո- 

րութեամբ։ \Լլսպէս Լալբ կը խաղաղին առ. ժամնք և լինին բարե¬ 
կամ և գաշնակից Հռոմալեցւոց ք մինչև լարշաւանս Արա սոսի (54) 

և Սնտոնեալ (36) ի վեր ալ Պարթևաց՝ կամաւ կամ ակամալ ղօրօբ 
օգնական և նիզակակից Հռոմալեցւոց լինէր \Լրտաւաղգք որ կը 
թուի փող իսկ, իբր լամէն 63, բարձակից էեալ հորն աո. կեն գա֊ 
նութեամբ իսկ նորա, ինչպէս լա լան ի է ի լիշելոլն Աիկերոնի գԱր– 
տաւաղգ իբր թագաւոր Հալոց լամին 631 մինչ էր նա (Աիկերոն) 

պրետոր ի ^իլիկիա։ Աիկերոն Մ ուրենեան ՜ճառ՜ին մ էջ կը թուի 
խոստովանել, թէ Պոմպէոս ոչ ալն չափ գինու զօրութեամբ վերջ 
տուաւ պատերազմին Միհրգատալ՝ որ չափ տալով սպանանել գնա։ 
«Տորժամ ք աս է, Պոմպէոս զամենալն առեալ էր գոր նալն ունէր 
և լաղթութեամբ ստացեալ պահէր՝ սակալն և ալնպէս չհամարե– 
ցաւ ի գլուխ հանեալ գպատերագմնյ մինչչև գնա լարևէ արկեալ»։ 

Օ. Տեսանբ համառօտիւ Հալոց լարաբերութիւնն ընգ Հռո– 
մալեցւոց լԱրտաբսիասալ մինչև ի Տիգրան։ Ղ*անբ ալժմ տեսնել 
նաև գլարաբերութիւն մեր ընգ Պարթևաց նոլն միջո ցին մէջ։ 
Ց ալտն ի է մեր պատմութենէն, թէ Պարթևբ ունեցան ներքին և 
սերտ լարաբերութիւն ընգ Հալոց։ Մինչև 190 նախ բան 
ալն է աո. առաջին պարթև թագաւորօբ՝ Պարթևբ չէին կրնար 
ունենալ գորե ուղղակի ընգ Հալոցդ բանգի Հալաստան մինչև ցալն– 
ժամ չէր առանձին թագաւորութիւն, ալլ էր նահանգ Սելևկեանց 
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և կը կառավարուէր ալս վելհիններուն կողմանէ կուսակալօբ* լեա 
իբր 190-ին նախ քան կԿւկսին Հալբ Արաաբսիասիւ լինել ան¬ 
կախ տէրութիւն, ուստի ալն թուականէն հետէ պարտ է խնդրել 
Պարթևաց աղերսն ընդ Հալոց։ ք^էպէտ չունինբ առ. ալս ստոլդ 
պատմական տեղեկութիւն ժամանակակից աղրիւրներէ վասն ժա¬ 
մանակի լառաջ քան զՏիդրան մեՆ% ի բանից Ստրաբոնի սակալն 
դեմին Տիդրանալ—թէ էր նա պատանդ առ. Պարթևս և թէ լետ 
մահու Հ օրն տալով նոցա Հալոց երկիրներէն մեՆ մաս մի արւաւ 
իւր հարց թադաւորութիւնը, և ապա հանեց զվրէժն, ոչ միալն 
առնլով լետս ինչ որ տուաՆ էր, ալլև հանելով ի նոցանէ ոչ սա֊ 
կաւ դաւառներ՝–կը տեսնուի ըստ րալականին, թէ լառաջ բան 
զթագաւորութիւնն մենին Տիդրանալ, Հալոց լարաբերութիւնն ընդ 
Պարթևաց չէր բարեկամական, ալլ, դէթ Տիդրանալ հաւուն կամ 
հօրը ժամանակ* կար ալս երկու աղդաց մ էջ ոսոխութիւն կամ 
դէթ մրցումն վասն նախաւորութեան ի լա ռաջա կողմ ան Մսիոլ։ 
ճուստինոս, (՝♦ դարու հռոմալեցի պատմիչ, որ Նաղկեցաւ առ ԱՆ– 
տոնեամբբ և որմ է ունինբ Տրոդոս Պոմպէոսի հռոմալեցի պատմի¬ 
չին ընդհանուր պատմութեան համառօտութիւնն ի 44 դիրս՝ կը 
պատմէ ղՄիհրգատալ (՝–է (Ս*րշակ Թ, 114— 86 ն• բ* )* թե֊ 
«կռուեցաւ ընդ Որ դուադիստալ (\Լրտաւազդալ) ար բալին Հալոց» 
(Հուսա* գիրք (՝•)» Ս*լս \Լրտաւազդ, նալելով ժամանակին 
(114 — 86 ն* բ* կը թուի լինել նախորդ Տիդրանալ մեՆինր 
թերևս հալր կամ մ ան ալանդ հօրեղրալր։ Ս*լս պատերազմն ի մ էջ 
Միհրդատալ (՝♦ ար բալի Պարթևաց և \Լրտաւազդալ ուրումն ար֊ 
բալի Հալոց է առաջին պատերազմն Պարթևաց ընդ Հալոց, էիշեաը 
ի պատմութեան։ &՝երևս ալս պատերազմին արդիւնբն էր ալն, զոր 
կը պատմէ Ստրարոն և զոր լիշեցաբ ի վերոլ, ալսինբն թէ Տիզ֊ 
րան տրուեցաւ պատանդ Պարթևաց, և թէ ի մահուան հօրն տա¬ 
լով երկիրներ՝ առալ հալրենի թագաւորութիւնը, թէպէտ լետոլ 
հանեց վրէժը։ Տիդրանալ և Միհրդատալ մեՆ ի պատերազմներ ուՆ 
ժամանակ ընդ Հռոմալեցիս, կդերևի թէ Պարթևբ չիշխեցին խլրտեէք 
թերևս առ ակնաՆելոլ ի զօրութենէն Տիդրանալ, կամ առ տկա֊ 
րութեան, բանգի լետ մ ահուն Միհրդատալ Թ* Պարթևաց տէրու– 
թիւնը գձձեցաւ ներբին խռովութիւններէ։ Սակալն լետ վ^ըֆթ* 
պարտութեանն Տիդրանալ և դաշանցն ընդ Պոմպէոսի՝ Հրահատ 
(Աքշ ա կ ՀՀ, 68 —58) մտաւ Հա լաստան, րա1ց ստիպուեցաւ թո֊ 
ղուլ փութով առ ահին Պոմպէի, որ Պարթևները նուա՚ճելու դիտ¬ 
մամբ լառաջացաՆ էր մինչև լափունս Տիդրիսի♦ լաղթոզ հռոմալե¬ 
ցին եկաց դա տա լոր և որոշեց երկու տէրութեանց սահմաններն է 
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10. *հիոն ^Կոսսէոս կուտտք մեզ աքս պատմութիւնն, ուր կը 
տեսնեն բ ոչ միաքն Հաքոց քտրաբերութիւնն ընդ Պարթ ևաց առ. 
Տիգրանաւ, ալչև. մեծին Տիգրանաք որգոքն, մանկանն Տիգրանաք 
թշնամութիւնն իւր հօրը գէմ և վախ՛ճանը միջամտութեամբ Պոմ¬ 
պեիք ինչպէս նաև նորին իսկ Տիգրանալ Պոմպեի հետ կռուոլն 
վախճանը։ *Նիոն չե ժամանակակից, ալլ իբր երկերիւր ամօբ յետոչ 
բան զՏիգրան, բաքց պատմութիւնն նորա ունի մեծ քարդ, և *Նիոն 
ե արդարև հաւասար անուանի պատմագրաց Ցոլնաց և Հռոմաք– 
եցւոց • ալլուստ դարձեալ հարիւր լի սուն կամ երկերիւր ամաց հե– 
ո աւորութիւնն չե մեծ ինչ Գիոնի համար, որ իբրև անգամ ծերա– 
կուտի և հիւպատոս (229 | ապա կուսակալ ի Փոբրն Աս իա և 
քԱփրիկե աո֊ Սևերոսն Աղեբսանգրիւ (222 -֊235)» բա զա ծ ե ի*֊ր 
պատմութիւնն պաշտոնական աղյբիւրներե* Տեսնենբ նախ% ինչ որ 
Հը պատմե *\՝իոն զմ անկան են Տիգրանաք, ընդ որում համամիտ, ըստ 
մասին նաև օգնական, նա աներ իսկ եք* Հրահատ *հէ 

ձՏիգրան փոբր (որդի մեծին Տիգրանաք), կացեալ գլուխ ար անց 
ոմանց աւյագաց, որ չեին հաճ րնգ իշխանութիւն հօր սորա% չոբալ 
առ Հրահատ, և զի սա վարաներ իմն, թե առնել պարտ 
եր վասն գաշանցն րնգ Պոմպեի% Տիգրան հաւանեցոլց գնա խաղալ 
ի վերաք Հաքոց։ *\՝աքին հաս անեին մինչև քԱրտաշատ, հնազանդե– 
ցուցեալ զամենաքն ընդ որս անցան եին, քարձակեին իսկ ի վեր ալ 
բաղաբին։ Տիդրան հաքրն զա հի հարեալ ի մերձենալ նոցա% խոլս 
*ոաքր ի լերինս։ Սակալն Հրահատալ զմտաւ ածեալ, եթե պաշա– 
բումն Արտաշատու մարթեր ք երկարել թոզոքր ի ձեռս Տիգրանաք 
մանկան մասն մի ի զօրացն և դառնաքր քերկիր իւ֊ր* Տիգրան 
հաքրն գս*քր քաքնժամ ի վերաք որդւոքն, որ մնացեալ եր առանձինն, 
և քաղթեր նմա, որ փախուցեալ դեմ եդ առ հալն իւր (Միհրդատ 
Նւպատոր)* ԸաքՅ իժացեալ եթե Միհրդատ ևս, մատնեալ ի պար– 
տութիւն, ուներ մանաւանդ պետս օդնութեան բան զօրութիւն 
օգնելոք ալչու լիներ ի Հո֊ոմաքեցիս անդր ապաստան և առաֆնոր– 
դեր Պոմպեի քարշաւանի նորա ի Հաքս ընդդեմ հօրն»։ Պոմպեոս 
դեռ եկած չեր Տիգրանաք վրաք, աքլ եր հետամուտ Միհրդատաք, 
որ քուսահատ Տիգրանաք ձեռնտուութենեն՝ հիւսիսաքին կողմերը 
կը օգնութիւն։ (էֆբրև զգաստ լիներ աքս (գալուստն Պոմ¬ 
պեի) Տի գրանաք երկուցեալ նորա առա բեր պատգամ առ Պոմպեոս 
և. տալը ի ձեռս նորա զհրեշտտկսն Միհրդատալ* աքլ հակառակ 
խորհուրդ որդւոքն% լիներ արգել հօրն ընդունելս ք պա ք մանս հաշտու– 
թեան։ Մինչ աքս մինչ ալն% Պոմպեոս (որ դալր ի կողմանց հիլ- 
յտիսոք) անցեալ ընդ Նրասխ խասաներ մինչև առ պարսպօբն Ար– 
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տ ուշատու, թէպէտ և եգրան ի նեղ մտեալ թողսլր զբազաբն եր֊ 
թտլ ի բանակ անդր նորա, և. առ. աՆելոլ զնա և լակնաեութիւՆ 
և.՛ ի գութ՝ ջանա էր լարտաբին կերպարանս իւր չտալ նշմարել աչ 
զառ աջին մեՆութիւն իւր և ոչ զալնր ժամանակի խոնարհու- 
թիւնն։ Աւդա մերկանալր զպատմուճանն արբունի սպիտակ ժապա֊ 
ւ֊ինօբ և ղտաոատոկն համակ ի Նիրանւոլ, ալլ դնէր զխոլբն, և զա֊ 
պարօշն աեէր զնովաւՊոմպէոս առաբէր ընդ առաջ նորա նուի֊ 
ր ակ մի՝ սպգ առնել նմա իք անել չերիվարեն* բանգի Տիգրան ըստ 
սովորոլթեան իւրպ աշխարհին, կամ էր մ տանել ի նիւս երիվարի ի 
՛ճամբար անդր Հռոմտլեցւոց* Նբրև եմ ուտ նա անդր հետիոտս՝ 
հանեալ զթտգն ի դլխոլն խոնարհեցաւ, երկիր եպադ Պոմպէի։ 
Ւֆանդազատեալ զօր ավարին ընդ տեսիլն՝ աճսաքաբեաց ընդ առաջ 
նորա, կանգնեաց զնար աՆ զա պարօշն արբունի զգլխսվն, նստոլց 
գնա առ իւր և մխիթարէր գնա ասելովդ թող զաԱ բանսն% թէ 
չէր նորա կորուսեալ զթադաւորութիւնն Հալոց, ալլ շահեալ զբարե֊ 
կամութիւնն Հռոմտլեցւոց։ 8ետ բաջալերելոլ պնա ալսպէս՝ հրա֊ 
ւիրէր գնա լընթրիս։ Որդին Տիդրանալ, որ նստէր ի ձախ մ է Պոմ– 
պէի% ոչ եկաց լոտն առաջի հօրն, և ոչ մի ինչ նշանակ սիրոէ 
ցուցանէր նմա• նա և ոչ ի ճաշն լոր հրաւփրեալ էր՝ կամեցաւ 
գալ, և. ալս իսկ մանաւանդ աե ի վեր ալ նորա զցասումն Պոմպէի է 
I1 վազիլ անդր լետ լսելոլ զհալրն և. զորդին՝ զօր ավարն հոյոմալ– 
եցի եթող Տիդրանալ զտէրութիւնն, զոր ունէր նա ի հարց անտի» 
իսկ զգաւառսն, որոց տիրեալ էր նա, ալն է, թող ղալլ երկիրս՝ 
զբաղում մարզս *\՝ամրաց և Մսորւոց, գՓիւնիկէ, զԾոփս, երկիր 
սահմանակից Հալոց, լորոց ամենեցուն կազմեալ կալր աշխարհ մեՆ 
և ընդարձակ՝ հանէր ի նմանէ, նա պահանջէր ևս հարկս արՆա֊ 
թոլ♦ իսկ որդւոլ նորա տալր զԾոփս միալն, ուր էին գանձբ թա֊ 
գաւորաց Հալոց։ Մանուկն Տիգրան խնդրէր զդանձսն թախանձա֊ 
նօբ, և ոչ կարացեալ առնուլ (զի ալլ ուստեբ չէր հնար Պոմպէի 
տալ հատուցանել զարեաթն խոստացեալ), զչարեալ դնէր ի մտի 
փախչել։ Մլլ Պոմպէի իմացեալ զխորհուրդն՝ զգուշանալր նմա, և 
լղէր հրաման առ պահապանս գանձոլցն՝ տալ զնոսա Տիգրանալ 
հօր։ ֆբրև արբն չառնուին լանձն տալ առանց հրամանի ման¬ 
կանն Տիդրանալ, զոր համարէին տէր երկրին՝ Պոմպէոս առա բէր 
պնա ինբն ի բերդ անդր, ուր եդեալ էր զդանձսն, և նորա գտեալ 
զբերդն փակեալ երթալր հուպ և ակամալ իմն հրամալէր բանալ 
զդրունսն։ Պահապան բե չանսալին նմա ևս, ասէին, եթէ ոչ տալ 
նա զհրամանն կամաւ, ալլ բռնի։ ՉԼալրացեալ Պոմպէի՝ ետ դնել 
զմանուկն Տիգրան ի բանտի, և ալսպէս գանձբն լանձնեցան *^օր 
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նորա։ Պոմպէոս բաժան էլ» ապա /երէս գունդս զզօրսն, և. հաստա• 
տէր ձմերոց /Անահտական գաւառէն և առ. եզերբ ^ուր գետո/ք 
/ետ ընդունելս/ է Տէգրանա/ հօրէն պարգևս բազումս և արծաթ՝ 
աո-աւել /ո/ժ բան զսակ պայման էն։ Այ» մանաւանդ /օժարեցո/ց 
զ զորավարն /ետ սակաւ մէո/ գրել զՏէգրան է համարէ բարեկամ այց 
և գաշնառարաաց հռոմէական ժոզովրդեան և առաբել զ*րքի նաբա 
է Հռոմ պահապանօբ՝ք> (Ղ՝էոն* ԼՋ* 49—51)« 

*\*էոն /ետ պատմելս/ /աջորգ դպրութեան մ էջ զարշաւանս Պոմ– 
պէէ Վ|1 աց և Աղուանէց գէմ՝ կուգա/ պատմել հակաուակութէւնը9 
որ կար է մէջ Տէգրանա/ և . Հրահատա/, և թէ էնչպէս վերցաւ 
ա/ս վէճն աուան։յ պատերազմէ, մէջնորւչ ութեամբ Պոմպէէ։ «8էա 
ա/սպէսէ արութեանց Լէ Վիրս և /ԱղուանսՊոմպէոս շբջեցաւ 
րնգ երկէրն և շնորհեաց խազաղութէւն Ա^ուա նհ և աււոտ 9^9 
բնակելս// առ. ^1ո վկա սու մէնչև է ծովն Աասպէց, ուր / անգէ լեաոնն 
ա/ն սկէզբն առեալ է Պոնտոսէ։ Հրահատ, որ կամ էր նորոգել զգա– 
շէնսն ընդ Լռոմա/եցէս% տեսեալ զխաղալ Պոմպէէ /առաջ ա/նպէս 
արագ, զմնատ/եալ մասն Հալոց ՝և զմասն Պոնտոսէ, որ առընթ՜եր 
կա/ նմա, նուաճեալս է ձեռն տ եղա կալաց զորավարին, և զԳաբէ– 
նէոս հասեալ /ա/նկո/ս Նփրատա/ մէնչև է Տէգրէս% զ**հէ հարեալ 
աճապարէր պնդել զգաշինսն ընդ Պոմպէէ, ա/լ ոչինչ կարաց վճա¬ 
րելէ Պոմէզէոս ապաստան է /աջողութէւնսն, որ եզենն և որոց ու– 
նէր ակն առ /ապա/ արհամարհեաց գնա* խօսեցաւ գոռոզութեամբ 
րնգ հրեշտակսն և խնգրէր է Հրահատա/ տալ նմա պ^որգուս, որո/ 
վասն հ ակառակութէւն էր նորա ընդ Տէգրանա/։ Եւ. զի հրեշտակ- 
բրն չիշխէէն տալ նմա պատասխան է, բան զի չուն է էն հրահանգս 
ի թագաւորէն% Պոմպէ ոս գրէր առ Հրահատ, և առանց սպասելս/ 
պաաաախանւո/ առաբէր է հորդուս զԱփրանէոս, որ կալաւ զեր– 
կէրն առանց կռուս/ և տա/ր Տէգրանայւ*#* Պոմպէոս զա/ս օրէնակ 
գնա/ր ըեգ Հրահատա/, ամբարտաւանեալ րնգ զօրութէւն է*~ր՝ 
յօրյա արարեալ որոց ցանկանն աշխարհակալութեան% եթէ ամենա/ն 
էնչ կախեալ կա/ զզինուց և թէ նա, որում տան զէնբ զյադթու– 
թէւն% է տէր ամենա/ն է։ Նա և ծ աղբ էր էմն գ անուն 
նացն, զոր տա/ր անձէն Հրահատ առ ա/լ ազգս և առ Հռոմա/ե– 
ցիս էսկ, որբ կոչէէն պնա արբա/էց արբա/փ ա/լ Պոմպէոս է 
թուդթսն կոՀէր զ^ա առանց /աւելուածո/% ար բա/, թէպէտ և 
տուեալ էր նա զանունն արբա/էց արբա/% Տէգրանա/, /որժամ կա¬ 
տար էր զձաղանսն է Հռոմ /ետ պարտ ութ եան նորա։ Հրահատ 
երկն չէր է Պոմպէէ և խնգրէր ածել գնա զիւրև, զա/րանա/ր սա– 
կա/ն զի մերկացո/ց գնա Պոմպէոս է /որջոլոանաց անուանէն, որ– 
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պէս թէ ի թագա լոր ութերն էն մերկանա աւ գնա։ Սւլա^էա^ առ. նա 
պատգամաւոր՝ տրտունջ լինել զզրկանագն զոր կրեաց, և արգելուլ 
նմա անցանել ըստ Եփրատ։ Նբրև Պոմպէոս ոչինչ մեզմանալր ի 
պաաասխանիսն՝ Հրահատ ի սկզբան անդ գարնալնոլն ել է պատե¬ 
րազմ ընդդէմ Տիգրանալ հանդերձ փեսա լիլն իւրով, որ էր որդի 
Տիգրանալ։ է1 ՜ճակատ ու ուրեբ պարտեալ ապա լինէր Հաղթող։ 
Նբրև Տիգրան կոչէր լօգնութիւն զՊոմպէոս, որ էր Հալնժամ յԱ– 
ււորիս՝ Հրահատ առաբէր դարձեալ պատգամաւորս առ զորավարն 
հռոմալեցի, տրտունջ լինէր զՏիգրանալ 1ւ ասացեալ, եթէ զՀռո– 
մալեցւոց ևս ունէր բազում պատճառս տրտնջելոլ՝ ամա չեցոլց և 
երկեցոլց զՊոմպէոս։ ՀԼօրավարն հռո մալեցի ի բաց կաԱ* Հօգնելոլ 
Տիգրան ալ և ոչ թշնամութիւն ինչ ցուցանէր Հրահատ ար պատ- 
ճառեալ եթէ չէր նմա Հանձն արշաւե լ ի վերա է Պարթևացա և զի 
Մէհրդատ կալր տա կա լին զէն ի ձեռին։ \Լսէր ստէպ, եթէ շատ և 
բա լական *>^ամարէր զոր արարն, և թէ չէին նորա կամբ, ցանկա¬ 
լով առնել աւելի ինչ՝ արկանել ընդ վտանգիլ զլաջողութ իւնսն 
որպէս Ղ^ուկուղզոսն։ Աուեալ իմաստնոլ բանս% ասէր, եթէ ցանկու- 
թիլն անգպգարն տիրելոլ է վնասակար, որպէս և ակն գնել Հալլոց 
ինչս է անիրաւ. ալլ խօսէր նա ալսպէս՝ զի առնել աւելի ինչ չէր 
ձեռնհաս։ Նրկուցեալ ի զօր ութ են է արբալին Պարթևաց և լան հաս- 
տատութենէ բախտին% չետ ա/լ եւս պատերազմ9 թէպէտ և բա¬ 
զումր Հորդոր էին իմն գնա լալն։ Օւնալնացոլց զամբաստանութիւնսն 
Հրահատար և առանց աշխատ լինելոՀ ջրել զնոսա՝ ետ պատաս¬ 
խանի ք եթէ որովհետև վէ՚են Հրահատալ և Տիգրանալ էր զսահ- 
մտնաց ինՀ կարգէր դերիս ոմանս գատաւոր համոզել զնոսա, և 
արդարև իսկ առաբէր դարսն։ Տիգրան և Հրահատ ընկա լան զնոսա 
իբրև իրաւարար, և ետուն վախճան գժտութեանն. առաջինն՝ վասն 
զի զչարեալ իմն էր, զի չընկա լալ օգնութիլն, և երկրորգն՝ բանդի 
կամ էր եթէ թագաւորն Հալոց ունիցի ինչ զօրութիւն, զի թերևս 

լիտի նմա ունել պէտս ձեռնտուութետն նորա ընգգէմ Հռո– 
մալեցւոց։ Երկոբին ևս բաջ գիտէին, զի որ ոը լերկոցունց անտի 
ջախջախիցէ զընկերն՝ հորգեսցէ ճանապարհ Հռոմալեցւոց կատա– 
րել զոր ի մաին եգեալ էր նոցաո (Գիոն Լէ. 5– 7)ւ 

XI* Օտար պատմիչներէն ոմանբ որ չեն ժամանակակից՝ կը 
նկարագրեն զՏիգրան իբրև անհնարին անգութ և բռնաւոր, որպէս 
թհ իւ֊ր "րդւ֊ոց երերը տուաւ սպան անել ալլևալլ պատճառներով, 
և թագաւորներ զորս բռնաՆ էր՝ կը նառալեցունէր իբրև գերի։ 
0%Հսպիսի պատմութիւնբ ա լեպի սի ժամանակ և ալնպիսի թագա– 
ւ-որէ, եթէ իցեն ևս ճշմարիտ՝ չեն զարմանալիք մինչ զհռոմալեցի 
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կալսերաց, և ալն զլանազունից, որպիսի կը հռչակ ոսին հոսաան– 
դիանոս և Փ՝էոդոս մեՆ՝ ալնպիսի գորեեր կը պատմոսին և են 
ստոլգ։ (՝այյ Տիդրան, նկատելով ահեղ մեեոսթիսնն լոր հասաս 
նա9 չէր անմասն մեեանձնոսթենէ, ինչպէս լալանի է լաոնելո 
նորա երեսս աղաչանաց \Լզեբոան դրա լ թ՜ագոսհսոլն Հր էիդ և. ի 
բաղցրոսթ՜ենէն, որով պատասխանեց պատգամ ասորին Ղ^ոսկոսղղեալ, 
որ՝ խստիս կը պահանջէր տալ ի ձեռս զՄիհրդատ։ քԼիարդ և իցէ՝ 
սա ՜ճշմարիտ է, իՒԷ Տիդրան եղաս արդարև. մեՆ ի իՒագաւոբս իս֊ 
քոլ ժամանակին, արար զՀալս, իՒէպէտ կարճ ժամանակ՝ աշխար¬ 
հակալ, և լիրասի արժանի էր կոչոսիլ ի Կիկերոնէ Մեեազօր թա– 
գւնսոր 

՝՝՜՛ 13, Ե լրոսմն Տիգրանալ պաամոսթեան, որ մեր ազգալին 
պԽտմոսթեան գրեթէ մի մի ալն կարևոր մասն է՝ հարկ կը համա- 

իինք արդի դիտնոլ մը (1՝ե60(1օր6 հ61118Շհ) Միհրդատ Նսպաաոր 
անուն դորՆէն րերել երկալն հատոսաե մի, ոսր հմոստ հեղինակն, 
լեա դնելոլ համառոտիս Լա լաստանի պատմոսթիսնն ի մ ա հո սան էն 
Շպեբսանդրի, ալն է լանկանելոլ Հալոց ընդ իշխանոսթեամր 1)1– 

լևկեանց, մինչ ի Տիդրան մեե՝ կը խ օսի մանր ալս վերֆնոլն վրալ։ 
Ա/*ւ բաղոսաՆԷն, ինչպէս կարՆենբ՝ պիտի տեսնոսի, թէ Տիգրանալ 
պատմոսթիսնն է իբրև բովանդակոսթիսն, համատեսիլ պատկեր 
(ք)81101*8 810՛) ողջոլն Հալոց պատմոսթեան։ \Լրարաաեան ազգին, 
իմա հին Հալոց (ըստ Ւ*որենացսոլն Հալկազանց^ պատմոսթիսնն 
լաւԼաջ բան գ\Լղեբսանդր, գրեթէ անՆանօթ մեզ, կամ գէթ մոսթ՝ 
(ես*. Աղեբ սանդրի աո. Շելև կեամբբ կսկսի տակտս լոսսասորոսիլ 
մինչև Տիդրան, առ. որով կառնուն իբր թէ գոլոսթիւն Հալբ և 
իբրև երկիր և՛ իբրև ազդ։ Հին հալ-պարսկական մարմնոլ մը վրալ, 
լոր փոխոսաՆ էր հին հալ մարմինը% կոս դալ հելլենական գոլն, 
որ կոստալ իսր հզօր ազդեցոսթիսնը դարերով կրօնից, ոչ հևթ ա– 
ճհսականին միալն, ալլ և բրիստոնէականին, լեգո սին և գպրոս- 

թեան, որոց զհետ եկաՆ է ոսրոլն նկարագիր ընկերական և բա- 
րո լական, ցարդ ոչ անզգալի։ Շիրա սի է կոչել մեՆին Տիգրանալ 
ժամանակն, աննման փառասորոսթեան <,ետ, թէպէտ կարճ՝ հալ 
ադդի մը տնձնասորոսթեան ժամանակ, ալնպէս որ, րոտ մեզ, ի 
Տիգրանալ և ալսր պարտ է խնդրել հալ ազգ* ի Տիգրանալ և անդր 
Հալը սաղմն է անկերպարան* աո. Տիգրանաս կը Ննանի, կը հասնի 
ի չափ, կը Ներանալ միանգամալն։ ՀՀարմանալի՜ երևոլքժ։ Ւայյ Ըսա 
մեզ ալն է մանասանդ զարմանալի, որ մեր տոհմ ալին ասան դո Ար 
թիսնն ալս անձին ժամանակէն և պատմոսթենէն, բաց ի չոր հա¬ 
մա ո֊օտոսթենէ՝ ոչ ալլ ինչ պահաե է, բալց անունը։ 14չ որ 
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եղանք և. ենք եղանք և. ենք Տիգրանաւ։ ԱՀա մեր քազուաեն հիՀ* 
լեզուաւ, վասն դիւ֊րութեան և. վալելչութեան։ 

«Ե վերջին բաժանման տէրութեանն Ալեքսանդրի, սատրա¬ 
պս ւթ ի ւնն Լաքող տնկալ ի բաժնին Սելևկեալ (\Լպպիան* \Լսոր* 
55)* ալլ իշխան ութի ւնն Սելևկեանղ չկարաղ ունել հաստատու•- 

թեամբ արմատ քերկրի անդ, որ էր լեռն աքին և. ուր պարսկական 
բարք արձակեալ էին արմատ խորագոքնս քան ի հապագովկիա։ 
Յընքժաղս գարուն երրորդի (ն* ք* է տեսանել լտրուղեալ ի 
Լաքս իշխանս ի բնակաղ երկրին կամ ի սա արա պաղ ապս տամ քելող, 
որ սկիզբն առն էին տիրել միահեՆան։ Սելևկեանք գնաքին ընդ իշ֊ 
խանսն ընդ աքնոսիկ փոքունս մերթ քաղղրութեամբ և. մերթ խըս֊ 
տիլ, ըստ չափոք զօրութեան կամ տկարութեան նողա• բաքղ ի 1աՂ~ 
թել իսկ իւրևանղ՝ շատ և. բաւական համար էին ի վարձ քազթու– 
թեաննճ հպատակութիւն գոնե ալ արտաքուստ։ Ալսպէս լի շատ ակին ի 
պատմութեան Արգոատէս (Ար տա լադդ) քամին 301, (Գիոդ» Լտկտ* 
ԼԱ* 19, &), Արշամ, գէպ քամն 240, (Պողիէն* I1* 17, մատենագիր 
քոքն (՝» գարու), ՝$սերքսէս, գէպ քտմն 215 (Պոդիբ, Լտկտ» Ը. 25)* 

\կլ ոմն թագաւոր հաք գոք քիշատակեալ քամին իբր 260 ի Մևմ– 
նոնէ (Պատմիչ քԱքն մօտ ի ք% գար)։ 

Պարտութիւնն \Լնտիոքոսի մեեի առ. Մագնեսեաւ (190) եղև. 
վասն համօրէն աշխարհին Լաքող նշան կատարեաք աղատութեան։ 
Նրկոքին կուսակալք թագաւորին ք աշխ ար հին քաքնմիկ, Արտաքսի աս 
և ՏԼարիադրէս, երկոքին ևս աղն ուա կան ք իրանեան ք, որպէս թութ 
հէւչտ կեղին զանձինս միահեեան, իւրաքանչֆւր քիլրում իշխանսւ֊ 
թեան և առին զանուն թագաւորի հա՜ճութեամբ և պա շտ պան ու֊ 
թեամբ հ ռոմ էական Ներակուտին։ Ալսպէս հաստատեղան երկու հտլ 
թագաւորութիւնք, որ տևեալ բտւեղին զոգքոքն դարն (՝♦ նախ ք* 

ի հիւսիսոք արևելիղ% Մէծ Լաքք ի հովտին Նրասխաք, ուր ի 
դիպան վաքրի կաքր Արտաշատ մաքրաքաղաք, շինեալ, որպէս ասեն% 
քԱննիբաղաք« իսկ ի հարաւոք արևմտիղ՝ ՝Ծոփք, որոք քաղաք թա֊ 
գաւորութեանն հարկաթիոկերտ՝ շինեալ էր ի վեր ալ բարձր ալան֊ 
գակի, որ հս*քի ի դաշտ անդր Ղ՝կզադ գետոք (\)տր, <1>Ա« 14, 15)է 

Նրկոքին տէրութիւնք, թէպէտև կրեղին հակաուտկութիլն 
լԱսորւող առ. Նպիփանն Անտիոքաւ (*Նիոդ* Ս^»)՝ կալան պինդ 
զա զատ ութի ւն իւրեանղ, առին գաւառս շուր քանակի քամենաքն կող֊ 
մէսնղ, և կապեղան իսկ ժամանակս ինչ զօդիւ նիզակակղութեան 
ընդ Փոքուն Լաքող։ Ալլ ընդ հուպ Մէծ Լալք, թագաւորութիւնն 
Արտաքսիասալ, եղև քան զերկոսին (զԾոփս և գՓոքր Լալս) |արւա* 

ջադէմ« և անձուկ աշխարհակալութեան նորա ստիպեաղ զնոսա 
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խնդրել պաշտպանութիւն լօտարաց։ 3 ալտն ի էք թէ Ղ^աՅԳ ^ՈՔԸ 
Հալք լաբեցան սհրտիւ. ի Պոնտոս աո. Փառնակաւ և ընկզմեցան ի 
նա լառ.աջին ամս թադաւորութեանն Միհրդատալ Եււդատ որի։ Նոլն– 

պէս ՝Ծոփք նուաճէին անգստին ի կիսոլ (՝♦ գարուն Ն* ^ք»՛ 
եթէ չէր գտևալ նոցա առ. Արիաթարալ Ն-ի նեցուկ հղոբ առանց 
անձին շահու (քհիոդ* Հտկտ* ԼԱ* 22 , Պ ոդիբ* Հտկտ* ԼԱ* 15, Ա.)ւ 
1՝ վարձ պաշտպան ութ եան իւրոլ ^ապադովկիա լիւր վտարեաց մի- 

ալն զգլուխ կամրջոլն Տոմիսալ, որոլ ք֊իը*** էր կարևոր րոտ ղինուո– 
րութեան և դիպող կալան կարաւանաց, որ երթևեկէին րնդ 8պիւս 
և րնդ Տիդրիս (Օար* 2* 1, և «յ»1)** 2* 29)* 1՝ վախճանի գա¬ 
րուն 3-ի լառաջադէմն խաղացք ՄեՆին Հալոց արդելաւ ի Պար- 

թևացք որ առին ղՄարս և ղՄիքադետս ի Սելևկեանց անտի վատ- 

թարելոց։ Արշակ (^էհրդ ատ (՝, 114—86) ետ պատերաղմ ընդ 
Խպալսք լաղթեաց թագաւորի նոցա Արտաւաղգալ (Յուստ* 1»ք*. 2. 

16), և էառ պատանդ ղՏի դրան, իշխան թագա լոր աղն (Յուստ* ԼԸ« 

3, Սար* յ»Ա* 14, 15) է Ապպիանոս կ ոչէ զՏիդրան՝ որ դի Տիդրանալ 
(Ասոր* 48)* չէ՛ր նա թերևս որդի Արաաւազդալ9 ալլ որպէս հա¬ 
լան ութ եան է% եղբորորդի նորա։ \Լւելորդ է զկալ առնուլ առ կար– 
Նևցեալ աւան գութ եան Հալոց (հ՛որ* ք** 3, 8ո վհփ կաթ* Ը* 9), որ¬ 
պէս թէ Պարթևք կացուցեալ էին ի Հալս ղոմն Վ^ազարշակք շա– 
ռաւիզ կրտսեր լիւրեանց տոհմէ։ 8ետ մահու Արտաւաղդալ 0՝^– 

հրդաա չէ առ լանձն տալ Տիդրանալ ղազատութիւն և ղաթ ոռ 
հարցն իւրոց% րալց տալով նմա թողուլ դա շամբ 70 դաւառս կամ 
*հովիտս* ի Հալոց (95 ն. ք* ղ$ր*^։ Աւք թադաւորելոլն Տիդրանալ 
լալան ի է անտիք ղի լամին 70, լորժամ Ապպիոս հղաւդիոս եկն 
դեսպանութեամբ ի Ղ^ուկուզզոսէ առ Տիդրան% էր սա թադաւոր 
ի 25 ամաց հետէ (Պլուտ* Ղ^ուկ* 21)* աՀալն խոնարհես» լ9 ալլ ոչ 
նուաճեալ* |քքար* 1* 19) վկալէ լալտնապէս, թէ Պարթևք ոչ 
նուաճեցին երբէք ղՀալս* և ալլուր («&Ա* 14* 15) ասէ9 թէ Տիդ– 
րան էր ի ղաւակէ Ար տա քսիասալ, ետ ես ալնուհետև շուրք ղիւրև 
մանր մանր թաղաւորութիւնսք որ էին իւրաքանչիլր րնդ վերին 
իշխանութևամբ Պարթևաց, որպէս (\ւռհալաստան, ^\որդուք9 
բենք Մարք Ատրւդատականիք որ արդել մեՆ էին ընդարձակելոլ 
նորա* 

Ալրնք որ կրէր ղթադ տրքալութ եանն Հալոց լալնպիսում դը– 
ժուարին ժամանակի—(կտպևաց նա թադ անդ ուր շինեաց լետոլ 
զՏիդրանակերտ—Ապպիան* Աիհր* 67)-էր ամօք ինչ երէց քան 
ղՄի^րդատ Նւպաաոր9 ալս ինքն Ննևալ իբրև լամին 140 ն* քէ 
վՅր*։ Փ՝էպէտ չկարէր նա դալ ի կշիռ, համեմատութեան ընդ դրա– 
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ցւոլն իւրում ոչ հան՛ճարով և. ոչ բուսով բարուցն՝ ունէր ընդ նմա 
զոլդ հաւասար եռանդն սաստիկ մեեանալոլ9 որ վազ մերձեցուցա– 
նելոց էր զերկոսին թագաւորսն։ Այն ինչ ելեալ ի գահ% սկիքԸ^ 
արար Տիգրան աշխարհակալութեան ք տուեալ մարտ պատերազմի 
ընդ արտաքին ՝Ծոփացք որ Այ» տան էսն 1ԼտրդանԷւ») կոչեր (յաա 
\3տեփ* ք՝ուզ*՝ \Լրշակ)։ ապադովկիա որ չէր ատակ պաշտպան ել 
գանձն՝ ոչ մարթացաւ առնել ինչ վասն բարեկամին ^ւ.յւքւյ հնոլ* 
նա ման աւանդ ստիպեալ իսկ էր սակաւ մի լառաջ խնդրել ի 
նմանէ թիկունս օգնական ութեանյ ալսրէն վաճառեալ նմա զամ– 
բոցն Տոմիսալ քՍայւ» <)•(՝♦ 2♦ 1), որպէս հաւանութեան է՝ ի պա¬ 
տերազմին \երիարաթալ Փիլոմետովրալ ընդդէմ Միհրդատալ։ Վ1րք– 

քինն ի քՀարիադրեանէյ, թոզեալ իւրում միացնում զօրութեան՝ բեկ" 
ճեցաւ9 և ՝Ծոփբ հանդերձ գաւառօլ>ն (Եկեզեաց՝) լաւելան ի 1| եե 
Լալս (Սայւ* ԺԱ* 14* 15)ւ 

Նուաճեալ Տիգրանալ զալն կարևոր մասն% լինէր դրացի հապա– 
դովկիալ ի ժամանակին՝ զի ընտրութիւնն Արի ո բարդանալ ի թագա– 
ւորութիւն եղեանէր լերկրին լալնմիկ զա գդեց ութ ի ւնն Iքիհրդաաալ։ 
ադա լորն Պոնտոսի խորհեցաւ իսկոլն հնարս շահելոլ զՏիգրդն 

լիւ֊ր կողմն։ Օ՚րպիսի օգուտ էր ^իհրդատար եթէ մտրթէր սէիրել 
^ապադովկիալ ընդ վերարկուաւ Տիդրանալ, առանց Նախելոլ *ւ 
մարդ և ոչ դանգ մի և առանց հարկելոլ ցուցանել Հռոմալ բա– 
րուրե լարձակելոլ անդր։ Գորդիոս9 ալր իրահամարձակ9 առ հրա¬ 
ման երթող հաստատել ուխտ նիղակակցութեան ի մ էջ Միհրդա– 
տալ և Տիգրանալ։ հատարեաց ալրն մեՆաւ լաջոզութեամբ զհրա– 
մաննյ և ի հաստատութիլն վստահութեան ի մէջ երկուց թաղա¬ 
լո րաց՝ բազաբա կան դաշնն կնբեցաւ խնամութեամբ ազգատոհմիցն 
երկոցունց։ Տիգրան արար կին զմին ի դստերաց Միհրդատալ, զհզէո– 
պատրա9 երիցս կրտսեր տիօբ բան գնա, ալլ մեՆ՝ առաւելութեամբ 
հանճարս լն և առնացի բաջութեամբ։ Ե կատարումն դա չանցնի որ 
կռեցան գաղտ ի ձեոն Գորդեալ՝ Լալբ անցին ըեդ Նփրատ (93| 

առաջնորդութեամբ նորին Գորդեալ և անկան ի վերալ %ապադով– 
կիալ։ \Լնզօրն \Լրիոբարզանէսէ ըմբռնեալ ի զեղեիք փորձել ի*կ ու 
կամեցտւ կռուել* ժողովեալ զգանձս իւր չոբաւ դէպ ոլ–ղՒղ է Հռոմ։ 
քՀօրբ Տիգրանալ եդին պահնորդս ի ^ապադովկիաք և Գորդիոս կար– 
գեցաւ կուսակալ (Շուստ* ԼԸ* 3)» Գեղեցիկ էին հնարբնք բալց Ս ի– 
հրդատ զեղեաւ երկալնմտութ եամբն հռոմէական եերակուտին։* • * 

Նէղ ա կարգեցաւ ի Ներակուտէն երթալ ունել դԱապագովկիա և 
նստուցանել զԱրիոբարզան միւս անգամ լա թոռն։ Նիղա* սակաւա– 
ձեոն գնդտւ անց ընդ Տաւրոս9 հար զզօրսն Գորդեալ և զգունդն 
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Հալոց, որ եկեալ էր նմա ի թիկունս• ապա զհետ ւէտ հալ փախրս֊ 
տէիցն՝ սուր լազդեր հա սան էր մինչև լափունս Նփրատալ այս աո֊ա- 

անգամ տ « « • 0 տկալն Միհրդտտ էր, որ կրեաց զպարտութիւենճ 
որում չունէր ակն։ Ն*աբեաց գնա նիզակակցութիլեն Լա յոգ։ 

I1 սկզբան ամին 91, իշխանութիւնն Հո.ոմալեցւոց ի վեր ալ 
Փոբուն Մսիալ թուէր միւսանգամ հաստատես*լ։ •♦♦ Այ^ ի լաջորդ 
ամին, 90, ետես Հո,ոմ զկէս աշխարհին Նտալացւոց զէն ի ձեուին 
լարուցևալ ընդդէմ-որպէս աս էին—Հգալլոց՝ ազատութեանն Ւաա– 

լիար94 (Այս էր ընկերական պատերազմն)ւ Հո,ոմալեգիր կոչեցին 
լետս զլեգէոնս իւրեանց ցրուեալս, խնդրեալ թիկունս օգնականու– 
թեան ի դաշնաւորացէ»»* ԱյՆ ինչ մեկնեալ նիղալի ի Փոբուէն 
\նտիտլ% Միհրդատ նորոգեաց ընդ Տիգրանալ զդաշինսն։ Որպէս եր¬ 
բեմն Լյւո մ ալեցիրն ի դա ջինսն ընդ Նւոզացիս% նոլնպէս եր կորին 
թագաւորրն ևդին պալմանս, զի լամենալն մարտս պատերազմաց 
զորս տալցեն երկուստեր Նախիւր երկիրն նուա՚ճեալ լետ լազթու– 
թեանն լիցի Միհրգատալ, իսկ աւարն, ալն է գերիր, անասունր և 
գանձր Տիգրանալ (Ցուստ• ԼԸ* 3, 5^ւ ՀԼօրավարր երկու, որպէս 
թ”Վ հ ալր, Միհրան և Ոագուաս, մտեալ երկրորդ անդամ ի ^Նո¬ 
պա դո վկիա՝ հանին վտարանդի զԱրիոբարզան, որ չիշխետց լինել 
դիմակալ որպէս երիւր ամօր լառաջ, և եդաւ լա թոռն Մաժաբալ 
որդին Միհրգատալ Մրիարաթ։ 

Ե Պարթևաց Այւշա կ Բ՝, Միհրդ ատ մեե, մեո֊ալ ի դէ*դ ժա– 
ւքանակի (86) և ոչ ետես զրալրալումն տէրութ՜եան իւրոլ։ Ե վեր ալ 
լաջորդին նորա պալթէր մրրիկն• ի սակտւ ժամանակի թշնամին 
որ ի ներրոլ և թ շնա մին որ արտտրոլ հանին ի գլուխ զդորՆ 
ալեր մանն։ Պետութիւնն Պարթևաց վատթարեալ, խս/խտեալ, րակ– 
տեալ լամենալն կոզմանց% ջնջեալ իմն էր առ. ժամուն ի համս–րոլ 
ազդաց լառ.աքակոզման Մսիալ։ 

քՀալնու ժամ տնակալ էր, զի Լալր անցին պալՆասութեամբ ի 
հան դի սի։ Ցիշեցար վերագոլնն զ հոյակապն կէտ նպատակի և զառա- 
ջին լաջողութիւնս արրալի նոցա, ալսինրն թէ զիարդ ՝Ծոփր նուա– 
՚ճեցան և ^ապադովկիա երկիցս դրաւեցաւ ի հաշիւ Միհրգատալ։ 
Մինչ թադաւորն Պոնտոսի կրւուէր ընդ Լռոմալ% Տիգրանալ մոռա– 
ցեալ զուխտ դաշանցն որ ընդ աներոլն իւրոլ—(Լուբերիէ, Գորեչլ* 
1** 362, կարՆԷ իժն, թէ էր գունդ օգնական Հալոց ի ճակա¬ 
տուն Միհրգատալ• ալլ մեր ցուցաբ ալլուր, թէ ալդ կարեիբ չեն 
՛ճշմարիտի-խորհեցաւ օգտել ի տկարութենէ անտի Պարթ ևաց% խրն– 
դրել զվրէժ իւրոց նախնի թ շնամանաց։ *հունդ մի հտլացի եմուտ 
լերկիբ իշխանութեանն Պարթևաց և լինէր միջամուխ մինչև յԱյւ– 
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բեզա և նինուէ, աւերել, գերփել զերկիրն ընդ որ անցանէր։ Պար֊ 
քժ1ւր ստիպեցան կո֊ել դաշինս ի վնաս իւրեանց , դարձուցանել ի 
Լալս զեւթ անասուն հովիտ սն, զորս հանեալ էր նոցա ի նոցանէ 
լամ էն 95, նաև տալ նոցա զերկոսէն դաւառսն եաղկեալա հիւսի֊ 
սալին Միջադետացք ալն է ղՄիդդոնիա և Աւռհա լաստան (\)ար* 
14, 15)» Հանդերձ ալսու հարկ եզև նոցա կո.ել դաշն նէղակտկ֊ 
ցութեան ընդ լազթոդէն (Տուստ* 1) և թողուլ կամաց նորա 
զիւրեանց հին ձեո ակերտս (աւաա) է հիւսիսոլ արևմտէց։ Որ աւեչֆ 
կարևորն էր՝ բդեաշխն Մեեին 11 արաց | *Նարեհ, որպէս հասան ու.֊ 
թեան էք ըստ Ա*պպիանուք ^էհրդ* 106) ետես զՀալս եկեալ հասեալ 
մինչև ի դուրս Եկբատանար սրրք և ալրեցին զապարանս նորա 
(հսիդոր Տարակացի <հ« 6)է \Լլսպէս ամենալն արուարձականր Ջիգ¬ 
րանալ բռնադատեցան ընդունել զվերին իշխանութիւն նորա եանր 
Նանր պալմանօբք էր որ աւելի9 էր որ պակաս։ Ւադաւորր քԼղուա֊ 
նից և Վքւայ աո. Կուր դետով թագաւորր IIարաց \Լտր պատ ականի 
— (Միհրդատ արրալ \Լտրպատականի արար կին ղմին ի դստերաց 
Ջիգրանալ• *Նիոն» Կաս♦ Լ%« 16)—և Մեեին Մ արաց 9 որպէս և թա֊ 
դա լոր յբ Կորդուաց և \Լդիաբենալ զվերին *\՝կղադաւ՝ եղեն հ պատ ակր 
նորոլ արրալիցն արրալի, հարին նմա սպաս և եղեն հարկատուր 
ի ժամանակի խազազութեան9 և ձեռնտու զօրօր և սատարօր ի 
պատերազմ ունսէ 

\Լլսպէս պատսպարեալ Ջիգրանալ լամենալն կողմ անց իբրև 
դօտւով իմն դաշնաւորօ ր և հարկատու իշխան օր՝ առ. ի ձեռն զա» 
ռաջին խորհուրդսն զաշխարհաց լարևմտից Նփրատալ։ Էր նա լալն- 

ժամք Ուռհալաստանիւ և Կոմադենաւ9 տէր անցից դետոլն և մենի 
պոզոտալին կարաւանաց* արաբացի ցեզք9 զորս աՆ նստոլց անդ՝ 
առնուին բաժ անցից ի վա՚ճառաց ի շահ Տիդրանալ (Պլուտ* Վուկ. 
շլ, Ստր* 2 9 27, Պլին* 28, 142)» Անդուստ դիւրին էր 
Ջիգրանալ ձգել զձեռն րազել զԱսորիս իբրև պտուղ հասուն։ Թնա– 

կիչր Ա»սորւ~"ց կոչէին զնա։ Վերջին 0ևլևկեանր, արդարև 
դոռոզր՝ չաոնոլին լանձնյ իբրև վաղուց տեարր տեսանել իշխան 
լևրկրին զզաւակ կուսակալաց հարց իւրեանց* ալլ զքնչ կարող էին 
առնել զօրր նոցա տկարացեալր ընդդէմ ահեղ բանակացն Ջիդրա֊ 
նա լք որոց թիւն հասանէր մինչև ի լի սուն բի*֊ր (Ցովս♦ %խն* պամ* 
Լր. ձԳ– 6, 4), 8 ամէ անտի 83, Ջիդրան եզև տէր հտմսրէն վե* 
րին \Լսորւոցք բաց լապառաժն 0 ելևկիալք որ նաւա հանգիստ էր 
Անտիորալ։ Վերջին թադաւորն Աելևկեանց Փիլիպպոս ապաստա֊ 
նեցաւ ի էֆլիկիա 9 մինչ որդին Եւսեբոսն Անտիորոս թադուցանէր 
զանձն լ\Լսիալն Հոոոմոց |Եւտրոպ* 14)* կանալր և դստերր 
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թագաւորաց /հոլին զկանանոց յաղթոզին (Պլուտ* *Հուկ. 14)* ԱՏւ– 

աիոք, մին /արքայանիստ Հքաղաքաց Տիգրանայ՝ հարկանէր դահե¬ 
կանս ի պատկեր նորա, և. միում ի զօրավարաց նորա Ս՝ադադա– 
տեայ /անձն էր վարել զԱսորիս իբրև սատրապ (Ապպ. Աս որ» 48) է 

ո# առ. Ասորւոց աշխարհն գամս չորեքտասան (Ապպիան* 17)* 

թէպէտ ընդ օտար իշխանաւ վայելեցին խազաղութիւն, հանգիստ 
և աւուրս բարենշանս, զորս պղտորեաց միայն ահագին սասանու– 
թիւնն, յորմէ կորեան ոդիք իբբև 170,000 (8 ուստ• Ւ. 2)* 8առա– 
ջադիմութիւնն Տիգրանայ չէառ անդ զկայ։ Յարևմուտս արկ նա 
ճեռն ի վերջին Նազիկ պսակին \)ելևկեանց, ի դաշտայինն Չիլիկի"** 
վազում քազաքաց Նազկելոց բնակիչք խախտեալ աՆան ի Հայս 
Հ*հիոն 37, Պոմպ. 28)* Ղ^արձեալ ի թելադրու– 
թենէ, որպէս ասեն, Միհրդատայ՝ Լայք մտին երրորդ անդամ ի 
Կապադովկիա, կալան զԱրիոբարզան իբրև ի վարմի և տիրեցին 
մայրաքաղաքին» բնակիչք Մաժաքայ, որպէս և այլոց մետասան 
քազաքաց Յունաց, ընդ բնաւ իբրև բիւ֊րք երեսուն՝ աՆան առնել 
շէն մարդաշատ զնոր նիստ արքայից արքայի, ահաւորին Տիգրա¬ 
նայ, 77 ն* ք* զ^ր* (Ապպիան• Միհր* 6* 7, Սար. <1>Ա« 14* 15, 

2» 9)* 

Հռոմ, որ խ՜ոզո1բ /անհոդս կորՆանել կամ շիջանել հին հ ա– 
րստոլթեանց, զորս պաշտպանելն պարտէր՝ տեսանէր հանդարտու- 
թեամբ զյառնեէ փոխանակ նոցա երկուց նոր զօրութեանց, որ ան¬ 
հնարին թ շնամ իքն էին աղդեցութեան նորա, զմին% ցամաքային, 
զՀայս, զմիւսն* Նովային, զհէնս* Միհրդատ, խորադիտադոյն, եթէ 
չունէր /այն ամենայն անցս մասն այնչափ կարևոր, որ չափ ընՆայէր 
նմա ի Հռոմ* դիտաց գոնեայ օգտել ի նոցունց յամրացուցանել 
զդիր ի*֊ր ի Փոքուն Ասիայ։ Տիդրան էր փեսալ նորա և ոչ դադա– 
րեաց երբէք ըստ էութեան ի լինելոյ դաշնաւոր նորա։ Միհրդատ 
յետ պարտութեանն և փախստեան յերեսաց Ղ^ուկուղզեայ եկն ապա- 
լինել առ նա իբրև առ փեսայ և դաշնաւոր իւր յամին իբր 72 

ն. ք* զ^ր*։ Տիդրան էր /այնժամ հզօրադոյնն ի թագա լորս յա ռա¬ 
ջա կողմ ան Ասիայ։ Տէրութիւն նորա ձդէր յափանց անտի Նւր գե– 
տոյ մինչև յեզերս ճորդանանու, և ի լՍրանց աշխարհին Մարաց 
մինչև ի ստորոտս Տալրոսի• այլ շինուաՆ յօտարոտի մասանց, կապ– 
մեալ յամս 25, իբրև կոյտ իմն բեկորոց խլելոց ի դրացի ազգաց, 
չմաՆուցելոց առ միմեանս* հ միջավայրի անդ էին բուն Հայք, բա– 
ժանեալ ի բազում դաւառս, որոց թիւ֊ աո֊ Պլինեաւ (Ւնակ. պտմ* 
X. 27) էր 120* է* հարաւոյ կողոպուտք \)ելևկեանց, Ասորիք և 
՝*իլիկիա, ուրոյն նախարարոլթիւն կամ բդեշխութիւն հանդերձ ԱՆ– 
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1՝ագտւորն Մ արաց 
գումարել հե՛տևակս 
Մ ար բ տալին ազեզ– 

տիոբալ որ էր մալրաբազաբ։ ֆսկ առ. սահմանօբե Պարիմևաց՝ շպզր 
իմն մանր մանր իժագաւորուիմեանց9 որոց էին բնակ իհսգաւորբ 
կամ տոհմ ալին իշխանբ, ալլ ի սերտ հպատակուիմեան9 որպէս Ոէ-ո.– 

հալաստանք հորգուբ և Ագիաբեն։ 8արևելիչ և ի հիւսիսոլ ալլ 
ձեռակերտբ (քէ^ք) դաշնալոր անուամբ » որոց պարտ էր տալ զօր ի 
թիկունս թագաւորինք որ կոչէր գանձն աԱրբալէւց արբալա։ 

Նեցուկ տէրութեանն էր բանակ ալնպէս անջատ և անլօգ՝ 
որպէս տէրութիւնն էր։ Նախարարբ և սեպուհ բ էին շունչ իմն և 
ոգիք լորոց կազմէր հեՆելազօրն կուռ, վառեալ, ինբն և երիվարբ 
նորս»։ 8\եղուանից անտի էին զրահաւոր բն պատենազէնբ9 իսկ 
Վփրբ9 գբացիր նոցա՝ աղեզնաւորբ կորովիբ։ 
\Լտրպատականի9 փեսալ Տիգր անալ՝ մարթ՜էր 
40,000 և հեՆեալս բիւ֊ր (Օաք* 13* 2)* 

նաւորս հեՆեալս« Ար ա բացիր զալրուձին անապատի« որդո լացիր% 
ռահվիրալր էին և շինողր կամ ջաց♦ վարձկան* հեըէնբ և ալլ 
ևս ազգի ազգի գունգր զօրաց9 րնգ ամենալն9 ասենք իբրև 500,000 

ալր։ Ւ պահպանութ՜իւն ալսպիսի և ալս չափ զօրաց պիտոլ էր իմա– 
գաւորին ամբաւ գանձ« և Տիգրան իբրև զՄիհրգատ ունէր բա– 
զարս մեՆամեՆս լի գանձուրյ որպիսի էին (\ղականն և Ցողբերգ 
ոչ հեռի լ\Լրտաշատէք և \Լրտագերր առ Եփր ատաւ (Ար աՆանիք Սար* 

«ԱԼ 14* 6), 

Տ էր ութի ւնն Տիգր անալ որպէս և գրացւոլն նորա՝ էր ալսպէո 
խառնուրգ իմն անկարգ ի գաւառաց որ լոկ արևելեան էինք և ի 
գաւառաց որ ի հելլենանալ էին։ ԼեԱենականութիւնն էր լուժի 
լաշխարհս ալն ինչ նուաճեալս9 որպէս ի ^Հիլիկիա, լ\Լսորիս9 ի ^իգ~ 
գոնիա (Միջագեար հիւսիսոլ^9 որ առաւել րան կիսով չափ էին 
լունացեալր րնգ իշխանութեամբ Ս ելևկեանց։ Աւքեն այն ուրեր բաց 
անտի՝ արևելր չէին ամենևին փոխեալ« աւանգուիժիւնր Պարսից 
չէին ամենևին անկեալ լուժսլ պնգութենէ։ Ւ Լալս ազատանին9 որ 
միալն լար գի էր լերկրին* կեալր վասն որսոլ և պատերազմի միալնք 
և առ ուտել և րմպել։ Արրունիրն՝ ունալն շբով և պերճութեա մբ 
տրկանէր ահ ժողովրգեան որ տզալն էր։ $՝ադա լորն մեՆապատիլ 
մեՆարեաէք մինչև կոչել աստուաՆ> ոչ եբբէր երևէր ի հրապարա– 
Ա՝ եթէ մեՆաշուր սպասոլ9 զգեցեալ պատմու՛ճան նկարէն 9 գա- 
լազան-դաւազան, ի սպիտակէ և ի կարմրոլ (Ղ*իոն ^\աս* Լ.^* 52), 

և վերարկու ի Նիրանւոլ խորշխորշան« գլուխն պսակեալ բարձր 
աստեզազարգ խուբիւ։ Ցորժամ գալին առ նա լալգորել թագաւորբ 
էորր ձեռատունկր կալին լոտին9 ձեռօր կցելովր առ գահոլիւ նորա* 
և ի հեեանել նորա ի ձի՝ ընթանալին նոբա առա քոլ նորա հետի* 
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ջոկով պա տմո լ՛ճանալ.։ ք^ագտւորն զօր էն աւագանւոլն հա Ար 
մասն ա լուրն լորս7 զա ջլոն՝ չառնել արդարութիւն և. զուարճանաշ 
րնգ կանանւոչնք որ բազում կէն թուով ի զբօսանս Ներութեան 
նորաէ 

Մլլ վաղուց իսկ ազդեցութիւն սովորութեանց արև մտից սպըբ– 
դեալ էր ի խուժադուժ արբունիս անդր։ Գշխոլն Կղկոպաարա7 
դուստր Միհրդատաի հարեալ իբրև, զհալր իլր հելլենական հրա– 
հանգաց* ձգեր ի Հաչս արս ճարտարս, հմուտս լունական դպրու– 
թե ան։ Ամ փիկրոտէս հռետոր, որ մերժեալ Էր արհամարհանօբ 
զհրալկր Սելևկեանց (Պլուտ* Ղ^ոլկ* 22)% ընկա լալ զՏիգրանալն։ 
Մէ տրոդոր Ոկեպսացի, որ չառածն պաշտօնեալ կր Միհրդատալ% 
կեալր չաչն ժամ լարբունիս ար բալին Հալոց, դորոդ և. զպատմութիւնն 
իսկ հար ի մատենի (Ոտր* Ա« 55, \Լպող* Հռոդ* 133^* 

Որպես ար բունի բն Տիգբոնի՝ նոլնպե» և. Տի դրան ալն առնոլր զհամ 
չուն ա կա՛։ թատերաց։ Նբրև Ղ^ուկուղղոս առ. զՏիգրանակերտ՝ եգիտ 
անդ խումբ մի գուսանաց եկելոց ընՆալեցուցանել տեսիլ չբնազ 
(Պլուտ* Ղ^ուկ* 2 9) է Մանկտին թ՛ագա լոր աղն կբթեր քստ ո^ո/ 8»*–– 
նաց* մին ի նոցանե Մրտաւազդ է որ ժառանգն եք թագաւորու– 
թեան% եղև. մատենագիր անուանի (Պլուտ* ^րաս* 33)է Եթե պե~ 
աութիէձէն Հալոց եք տևեալ բաւեալ չիբ տարակոլս թե արագ 
արագ փոխեր ի հեԱենութիւն, որպես Պոնաոսն 1ւ ^էապադովկիա* 
ՀՀունական տարրն, ալն պես հգ°ք լՄսորիս և ի Միջագետս* գորՆեք 
ապա բեն իբրև, խմոր ազդոլ և փոխեր ւիԼք պատկեր զմնացեալ 
զանգուաՆն։ Շոլնբ իրազգաՆ եին ալս մ* զիջանեին անագորոլն և 
գոռոզ բռնակալին Տիգրտնալ, համարեալ զալն իբրև կարևոր անցս 
ի պատրաստութիւն նորոլ լաղթութեան բազաբտվարութեան նոցա։ 
Նինութիւն Տիգրանակերտի չէր բա լական ի գեր և հանել զլսլս նո՝ 
ցա։ \Լպա կետ նպատակի արևելեան իշխանին չեր ազատ լամբար- 

տաւանութենե* նորսլն Ոաղմ անասարալ պիտոլ եք նոր *Նին ուէ» 
ալլ ընտրութիւն տեղւոլն լալտ առնեք թե էեք առանց խորհրդոլ 
և իմասաութեան։ Հին մալրաբաղաբն Արտաշատ եք ալնուհետև 
կարի ի բացեալ ի միքավալրե անտի տերութեանն։ Անտիոբ եք 
պատուանդան ոտից Ոելևկեանց* անդեն հաստատել զաթոռն% տալր 
կո բուսանել զմերձաւորութիւնն տեզեաւ և խնամով ընդ իւրոց ժա¬ 
ռանգական գաւառաց։ Տիգրան ընտրեաց կշիռ զմիջին տեղին* հառ¬ 
աա տեաց զիւր նիստ գոգ ի միջոցի անդ տերութեանն իւրոլ ընդար¬ 
ձակն լալ , երեսուն և եօթն մզոնիւբ հեռի ի Մեբնալ, ի տեզւոջ 
անդ, ուր բսան ամօբ լառաջ կապեալ եք ՂԹաԳ նախնեաց իւրոց է 
աեպֆն եք դիպան ք*տ ամենալնի* ի հիւսիսոլ% լեառնն Մասիոսյ 
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բազուկ Տաւրոսի, դաշտ մեծանիստ կրալին, որոլ մանր մանր բլուրը 
բերեն զնմանութիւն ալեաց ծովու ըարացելոլ, և. ի հարաւոլ դաշտը 
Մ իջա գետ աց մեծատարածը և միակերպը* ի մէջ երկոցունց սոցա, 
առ. եզերբ լերինն և. անապատին* երկիրն է պտղաբեր, ոռոգեալ ի 
գետոց, որ թափին ի Տիգրիս և լԵփրատ և զոր հատեալ անց անէ 
պողոտայն մեծ կարաւանաց, պոզոտալ, որ քՀևգմալիւ, Նդեսիալ, 
Մ ծբնաւ, Արբեզաւ կապէ զԱսորիս և. զՄարս։ Օալրաըաղաըն նոր 
*$իգրանակերտւ», ալն է բազաը Տիգրանալ% ել լերկրէ որպէս րւո.– 

թիլը։ Աւաք. տոհմը թագաւորութեանն բռնադատեցան, սպառնա- 
լե°ը գրաւելոլ լարըունիս՝ փոխել անդր զբնակութիւն իւրեանց* 
բնակիչը երեը հարիւր հազար, Ասորեստանեալը, Մարը, ^հորդուը 
և. ալլը, գաղթեցին բռնի ի ըաղաըն նոր։ Աո. աոնելոլ մարդաշատ 
զըազաըև% Տիգրան լամին իբրե֊ 77 լարձակեցաւ ի *\իլիկիա և ի 

սպադովկիա, խազացոլց զբնակիչս երկոտասան ըազաըտց ծաղկե- 
լոց, լորս նշանաւոր էր Մաժաը (Ծար# ^11» 14* 15, Պլուտ• Ղ^ուկ* 
21)* Տիգրանակերտիլ թուէին արդարև, լարուցեալ ըազաըը մեծա¬ 
մեծը հնոլն Մսորեստանի և Ւաբելացւոց, հանդերձ պարսպօըն լա– 
ղիւսոլ լի սուն կանգնոլ բարձրութեամբ, լալնը մինչև, բա լական 
լինել շինութեան ասպաստանաց, հանդերձ ամուր միջնաբերգաւն, 
հոլակապ ապարանիւըն արտաըոլ պարսպաց, և. շուրջանակի որմա– 

էրէոՑ ւորս և֊ ալազանօը ձկանց, արարուած զարմանալի ալլ 
առօրեալ արևւելեան հան՛ճար ոլ, կենդանի պատկեր հալ պետու– 
թեանն ծնելոլ լանկարծ, ալլ որ կործանելոցն էր ընդ շնչել հող¬ 
մս լն ձախոզանաց։ 

թէպէ տԼւ էին պալծառ լաքողութիւնը Տիգրան ալ* աԱ ի 
պատահելոլ անակնկալ դիպաց• չէր նա ի բնէ մեծ ոը, ալլ ան¬ 
հնարին փ աոասէր և. ժիր* եօթանասնամենի չէր կորուսեալ զի*~ր 
կալտառութիլն։ 0ակալն եթէ մարմինն էր զորեղ միտըն էին մի¬ 
ջին իմն, անձուկ և անզգոլշ։ ՝$ան զմիտսն չէր մեծարգի բոլս բա– 
րուցնւ Մնագորոլն և. զեղծ, մ էտ ի հեշտանս և արհամարհոտ• լոզ– 
դողդ ի սիրելն որպէս և լատելն, վասնորոլ և. լիրաւի ան բա լական 
լածել զիւրև ոչ զդաշնաւորս իւր և ոչ հնազանդևալս, և ոչ իսկ 
ղորդիս ի՛՜ր* Մնչափ սէր պեր՜ճսւթեան և. անհնարին ամբարտաւա– 
նութիւն առն էին զնա ատելի արԼւելեալց անգամ• ալլ ամբարտա– 
ւանութիւն չէ մեծութիւն* դոլզե ինչ խրատ կամ ո»զդ, թէպէտև. 
լօգուտ նորա% զալրացուցանէր զնա։ Ե լաքողս ւթեան չէր ոը իշխան 
խօսել առ. նա համարձակ կամ գործել ազատ• իսկ լաւուր փէւրձա– 
նաց և. չաջոզո ւթեան ընկ՜ճէր նա լական թօթափել, և. լին էր նկուն 
ալնպէս արագ և գձձէր% մինչև թշեամեաց նորա անգամ ամաչել 
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ընդ խոնարհութիւն նորս»է ՝8սաէր և. հինգ ամդ թ ագալոլւթեան 
և անխառն լաջոզուվժեան ետուն նմա սխալակել և արկանել զաշ– 
խարհ ի պա արանս, գրեցիք հաւատալին թէ իցէ զօրութիւն մեՆ> 
սուտակասպասդ՝ թէ ոգի իմն իցէէ և ինքն լա սազ իլր լուսացեալ 
էր. ալլ բախտն թուի բարձրացուցեալ զնա լան չափս, զի արասցէ 
գնա գահավէժ ի խորխորատ ք ապշեցուցանել զաշխարհ ի տեսիլ 
նկնութ՜եան նորա։ 

I1 բախել Միհրդատալ զգուռն Տիգրանալ լետ փախստեանն% 
լուշ առն էր նմա զխնամութիւնն, զհիւրընկալութիւն և զիՒշուա- 

ռոլթիւն, զհին դաշինսն որ առնէին մի զերկոսին թադաւորսն, 
նա ե զշահ աշխարհին Հալոց, որոլ ազատութեանն կալր վտանգ 
մօտալուտ լաւուր լորում արՆուէնշանդ Հոռոմոց կանգնէին աո 
Նփր ատաւէ \Լրդարև ի դսան և ի հինգ ամաց հետէ Տիգրան չէր 
գագարեալ ի իՒշնամուիՒենէ առ Հռոմալեցիս լալտնի կամ ի &*ա– 

եուկ։ \Լրշաւել նորա ստէպ ի ^ապագովկիա, նուաճելն զԱսորիս 1ւ 
զգա չտա լինն հիլիկիա՝ էին մ էն մի թշնամանդ վերին իշխանու– 
իՒեանն Հռոմալեցւոց. կանուխ կամ անագան կոչելոց էր նա տալ 
համարս, ոչ ապադէն լալ էր կանխել ունել զառամս, օգտել ի 
դիպաց, առ ունելոլ զՀռոմ ի չափ ու, մինչգեռ Պոնտոս չէր ընկ– 
ճեալ ի սպառ։ Այււ խորհուրգ ՛ճշմարիտ էր լամին 73 և 72. նա և 
լա մին 71 ունէր տակաւին զօրութիւն. գի թէպէտև Միհրգատ չու– 
նէր ոչ զօրս և. ոչ թագաւորութիւնք բալց 1ւ ոչ մին ի մեեամեե 
ամրոցաց նորա էին տուեալ ձեռս 1ւ չտա լին թոԱ Հռոմալեցւոց 
ամփոփել գբո վանդակ զօրութիւն իւրեանց։ Այչ հպարտութիլնն 
Տիգրանալ կարճամիտ և կարճատես, դաջալերեալ ի խորհրդոլ նեն¬ 
գամիտ մարգկան% արար գնա ալնպէս խուլ թախանձանաց Միհըր– 
գատալ որպէս լեալ էր ամաւ միով լառաջ թախանձանա 9ն \էո– 
պատրալ։ Սովորութիւն է անագորոլն մտաց գժտել ընդ թշուառս, 
զի ունի ցին բարուրս չօգնելս լ նոցա։ Տիգրան կեզեաւորեցաւ ունել 
խէթ **ներոլ իւրում. չառ լանձն ընդունել գնա առաջի իւր* 
և զի չկարէր զլանալ նմա ի սպառ զհիւրընկալութիւն* կարգեաց 
նմա գունդ պահապան9 և ի բնակուիՒիւն նորա թերդ մի ամուր 
ի խորս ուրեդ աշխարհին Հալոց ի ճախճախուտ երկրի։ Միհրդատ 
իբրև, կալանաւոր ասպնջականին ի*֊քո1 և֊ արգելեալ լանդո րՆու– 
թեան% եկաց ամիսս դսան ի վնասակար երկրին Լլաշնանոլ ամին I 1 

մինչև ի գարուն 69 տարլոլն ն. դ. ^(»*) սրտառուչ լառնուլն 
հետ զհետէ զհամբաւ անկանելոլ ի ձեռս թշնամւոլն ամուր ամուր 
դազադաց իւրոց, որ էին ակնկալութիւն գարձի նորա։ 

|* նմին ձմերան ամպդ սկսանէին կուտել զՏիգրանու, և նա 
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չառնոլր ի միտ, թէ մրրիկ սաստիկ ի վերալ կ***լր։ Յալգուէ անտի 
առմանն ^աբիրալ (Սերաստիտլ) Ղ^ուկուղղոս ետ հրաման աներոլ 
ի լրում Մպպեալ ղաւգեալ, որ երթեալ էր ընդ նմա լ\Լսիա՝ եր– 
թալ պահանջել ի Տիգրանալ տալ ի ձերւս զՄիհրգատ։ \Լրգարև 
կարևոր էր Լտւոմալ անել վթ շնա մին իլր զյւոամր, այլ միլս ևս 
զորն էր փորձել զՏիգրան։ ճէր *Տարթ՜ Հռոմալ, առանց անկանե– 
ԼՈ1 * պատուոլ թոԱ տալ Հալոց առնուլ կալ և հաստատութիւն 
լեզերս Միջերկրականին։ Տորչափ ղաշտալինն Կիլիկիա և Պոմադեն 
էին ի ձեռս Տիգրանալ՝ չէր հնար Կապագովկիալ լինել ազատ* և 
իշխանութիւնն Հռոմալեցւոց ի Փորուն IԼսիալ էր վտանգի։ 8եա 
նուաճելոլ Տիգր անալ զԱսորիս և զՓիւնիկէ՝ Հրեալր , որ էին ընգ 
պաշտպանութեամր Հռոմալ ք և Նգիպտոս էին ի տագնապիէ 8^ 

տունջ ր լամենալն կոզմանց լաճախէին ի Հոոմ ։ Ղ^ուկուզղեալ 
մնալր լընտիր առնել Տիգրանալ ամոթալից դաշն ի բաց կտլոլ լաշխար֊ 
հաց նուաճելոց9 կամ պատրաստ լինել ի պատերազմ։ Դեսպանն 
հռոմալեցի մոլորեալ ի ՞ճանապարհին ընթանալր զհետ Տիգրա 
ընգ բովանգակ աշխարհն Հալոցք մինչև լետ լաՆելոլ հասեալ |Եփ– 

րատ գետ և ապա լՄնտիոր՝ լուաւ եթէ Տիգրան էր լաշխարհին 
Փիւնիկեցլոց ի նուաճել զվերջին տեգիս 9 զոր ունէին տա կա լին 
քքելևկեանր։ Պտ զոմ ալիդ, ուր ամրացեալ էր գշխոլն Սեզին է՝ ար¬ 
գել զՏիգրան զձմեոն ոզջոլն։ զաւգիոս զալս պարապ համ արեց ալ 
դիպող լաՆել զիւրև զրազարսն Ասորւոց և զգաշնաւորս բարբա¬ 
րոսս Տիգրանալ։ Նշխանն որ դո լաց ՀԼարրիենոս և ալլր ոմանրլ ի 
ձեռականաց Տիգրանալ ետուն գազտ ձեռս ի ^\ղաւգիոսք խոստացեալ 
լետս կալ։ Մինչ ալս նենգութիւնր նիւթէին հակառակ իրաւանց 
ազգաց* Տիգրան դաոնալր լՄնտիոր։ Պտղոմալիգ եզև անձնատուրք և 
Սեզին է անկաւ ի ձեուս լաղթողին։ Գիւրին է գուշակել զզարմանս 
Տիգրանալ, որ արրեալն էր ալն չափ լաջոզութեամբ՝ ընգ պատ գա– 
մաւորութիւնն Ղ^ուկուզղեալ՝ տալ ի ձեռս զՄիհրգատ ի ձաղանս։ 
Ոք աւելի լանգգնութեան էր՝ զորավարն հռոմալեցի գրէր ի նա¬ 
մակին «Առ. Տիգրան արրալ»ք փոխանակ արրալից արբալի, որպէս 
սովոր էր նա տալ դրոշմ ել ի դահեկանս իւր* ճգնել շո ւր գեսպաս– 
նին էր արդարև Նանր, ալլ Նանրագոլե ևս էր խոտել զանուն լոր՛՛ 
քորքանացն։ Տիգրան ժպտելովք ասենք առ գ՚էիըն արհամարհոտ ք 
զոր ևս իմն Նանրագոլե գորՆէր գոռոզութիւն պատգամաւորինէ 
Տալր պատասխանի Տիգրան, թէ առանց թեկն ինչ աՆելոլ աներոլն 
իւրում՝ չկամ էր ազարտել գանձին պատիւք տալով զնա ի ձեռս* և 
առ ^ատուցանելոլ զփոխարէն թշնամանացն Ղ^ուկուղղեալ՝ չետ 
նմա ի նամակին իւրում զլորջորջանաց անունն ձՆմպերատ։ար»։ (ճմե– 
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րանի քամին 71—70* Պլուտ* Ղ^ուկ* 19* 21» 23* Մեմ*եոն. 
4. 46)է 

ՍԼ|ււ հարուանբ դլ\։չի գուշակ էին հարուանոց սրոլք սակայն 
Տիգրան առ. անմ տութեանն եթող անցուցանել գամ մի ողջոլն 
առանց ի միտ առն լոր եթէ պատասխանին իւր էր հաւասար 
հռչակելոլ պատերազմ։ Ե կիր տրկք մանալանգ թէ կորոլս զալն 
ժամանակ ի պատրաստել զնաւակատիս ջազային իւրոլ նորոլ 1ւ ի 
պատուհասել զիշխանսն զձեռականս իւ֊ր* ՈԸՔ է բանի լեալ էին 
ընդ Աւզպեալ ^ճզալդեալւ Չփշխանն հորդուաց ետ սպանանել 
հանդերձ տամբն ի բերդս նորա լա հա դինս առ Ղ*կզադաւք ի Սա– 

տսէզ և. լալլս (Պլուտ* Ղ^ուկ* 29» Օւրքւ* 1* 24)* Նսկ զար բա 
Պոնտոսի 1ւ զթտխանձանաց նորա վասն օգնութեան՝ չարար ամե¬ 
նևին փոյթք մինչ Ղ^ուկուղզոս հան էր ի գլուխ զնուաճումն բա– 
ղաբաց Պոնտոսի։ Ղ^ուկուղղոո չետ պատասխանի իսկ և իսկ Տիդ– 
րանալ ի չլսել նորա բանից դեսպանին իւրոլք դի մինչչև արկեալ 
ձեռն ի դորհր՝ համարէր ի դէպ աՆել դբռամբ զվերջին ամրու- 

քթիւնսն Պոնտոսի։ \Լնկումն Սին ոպալ և Սժասիալ առնէր զձեռն 
նորա արձակ* ուստի և քամին 70 - 69 ետ ձմերել զօրուն ի Պոն– 
աոս և ի ^ապադովկիաք և պատրաստէր բազում դազտնեօբ միա¬ 
բան ընդ Ս*րիոբարզանալ անցանել ընդ Նփրատ դարնա քնի։ *էորեն 
ըստ իրաւանց թուէր արդար» աԱ Ըստ օրինացն պատերազմի ու– 
նէր դժուարութիւն բազում։ Հա ք աս տան էր երկիր պնՆանօթ Հո– 
ռոմոց9 որ դիտէին զալն համակ լեռնային» ոռոդեալ ի մեՆամեՆ 
դետոց9 խստաշունչ հոզմովբ, կար՛ճ ամարամբբ» զորոց զհետ դալ¬ 
ին ևրկալն և սաստիկ ձմերունբ* դարձեալ մնալր կրել ընդդիմու– 
թիւն մեն ի բնակչացնք որ առ ի չդոլէ զինուորական արուեսօռին* 
մարթէին զդէմ ունել օտար թշնամւոլն մոլեկան կրօնիւբն և 
սովորութեամբ ազդին♦ նա և ի զօրս իւր չէր վստահ Ղ^ուկուզղոս։ 

Ե ինչ էԼուկուզղոս պատրաստէր լարձակել ի Հալս՝ Տիգրան առ 
ի միտ թ՜է պատերազմն մօտալուտ էր9 և մտանէր ի հնարս հալ- 
թալթանաց զդէմ ունել վտանգին։ Ե դարնան 69 ամինք բսան 
ամսովբ լետոլ բան զդալուստն Միհրդատալ ի Հալս՝ լանձն առ 
Տիգրան խօսել ընդ նմա։ Պատահել միմեանց երկուց թադաւորաց 
եզև մեՆաշուբ և բազում վստահութեամբ եր կուստեբ աւուրս 
բազումս ք մինչև փարատել զամենալն կա սկահ տարակուսի։ Սրոց 
մի անդամ արկեալ էր բսոլթեամբ թշնամ ութիւն ի մ էջ փեսային 
և աներոլ լուՆին զվրէժն մահուամբ։ Ս եդրոտոր Սկեպսացի պրծալ 
ի սրոլ լանկարՆահաս մահուամբ9 առեալ թոլն» որպէս կարն՜ էր 
(Պլուտ♦ Ղ^ուկ* 22ք Ստր» I# 55)* Թադաւորբն երկոբին միա– 
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բանեցանք թէպէտ անագան* չմնալ լարձակմանն Հռոմալեցւոցր 
ալլ սկիզբն առնել կռուոլն ի Փոքրն Ասիա։ Միհր դատ առնոլր 
վաշտ մի 10*000 հեեելոց՝ միլս անգամ նուաճել զթագաւորու 
թիլն իւրէ և Տիգրան հրաման աալր զօրավարաց խրոյ մ տանել 
ի Կիլիկիա Հոռոմոց և ի Լիկ աւոնիա♦ ալլ ի սկսանել անդւ գորՆոլ 
պատերազմի Հռոմալեցիք մտեալ էին լերկի րն Լա լոզ։ Ղ^ուկուզզոս 
բաժանեալ էր զզօրս իւր լերկուս• արք 6*000 քւէւք. ձեուամբ Օաւ֊ 
նատեալ մնա լին պահել զՊոնտոս• ի ւքնացելոցն որ էին լեգէոնք 
երկ ու վաղերեանք և օգնական զօրն լ\եսիացւոց9 հաղատացիք և֊ 
թրակացիք * ընդ ամենալն արք իբրև քսան հազար * կազմէր բուՆ 
բանակն ^ուսւ» Ղ^ուկ* 24) ։ Կամուրջք որ արկան ձմ երանի ան¬ 
ցանել ընդ Նփրատ՝ էին կալ։ճ9 ^ գետն լորգեալ լանձրևաց դա1(* 
դարիւ և դարիւ* ալլ լանկարՆ նուազէին Հուրքն գիշերալնք մինչև 
մարթել անցանել զօրուն գրեթ է հետիոտս (8ալուստ* Հտկտ* I1. 11)* 

\Լրւաջին բերդն առ. ձախոլ ե գերբն՝ էր Տոմիսա9 որ առաւ և տուաւ 
^Հապադովկացւոց* լետոլ անց զօրն ընդ ՝Ծոփս առանց հանդիպելոլ 
ընդդիմութեան լերեսաց բնակչացնյ որ ալն ինչ մտեալ էին ընդ էեով 
Լալոց9 և. առանց լամելոլ ի պաշարման փոքր փոքր ամրութեանց։ 

Ղչուկուզղոս անցեալ էր ընդ Տիգրիս արևմտեան ոչ հեռի լա¬ 
կան ց անտիք և. խազալը դէպ Ոէ֊դփդ է կիր՛ճս Տաւրոսի և ի վեր ալ 
Տիգրանակերտիք մինչ Տիգրանալ ազդ եղև մերձենալ նորա։ Մինչև 
ցալնժամ ճամբարն Հալոց կեալր լի անրՀովք։ \°նդիր մեե ալն էր 
գիտել9 թէ մնալոց էր արդեօք Ղ^ուկոլղզոս լնփեսոս է ղփմէ 
հարկանել ասիական գնդաց9 եթէ տալոց էր խոլս առանց կռուոլ 
լալնկոլս Նովուե։ ԱււաՀին պատգամաւորն որ ետ գոլժ9 թէ դաԷԸ 
Ղ^ուկուղղոս դիմագրաւ կախեցաւ զի ստեաց♦ ալլ ընդ հուպ լա լան ի 
եղև9 թէ պարտ էր ի փախուստ աճապարել կամ տալ ճակատս։ 
Վայյւ մի զմտաւ աՆ Տիգրան մարթել զդէմ ունել թշնամւոլն զօ– 
րօքն որ ընդ ճեռամբ իւրով էին։ Մի ի զօրավարաց նորա Ծիհըր֊ 
բարզան առ բաժին մի հետևակացա 3*000 ալրուձի և պատուէր% 
աՆելոլ զՂ^ուկուզղոս մեռեալ կամ կենդանի։ քԼօրավարն պատահէր 
Հռոմալեցւոց զճանապարհալն9 մինչ լառ ա Հա պահն կազմէր բանակ։ 
Ղ^ուկուղղեալ պատուէր տոլեալ էր Սեքստիղեալ զառաՀս միալն 
ունել թշնամւոլն 1*600 ձիաւորօք և նոլնչափ հետև ակօք9 ալլ 
նա ստիպեցաւ տալ ճակատ * և տարաւ զլադթութիւնն ♦ Միհըր– 
բարզան սպանաւ և զօրն ցրուեցաւ։ 8ալս գոլժ Տիգրան խոլս ետ 
ի հիւսիսակողմն Տիգրիսի դիմակալ լինել Հոռոմոց ի բուն Հալս։ 
Մագադատէս կուսակալ Ասորւոց կոչեցաւ իւրով պահապան դը**~ 
դաւն. իբրև ի նշան հրաժարելոլ իւրոլ ի թագաւորութենէն Օէ– 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 143 - 

լևկեանց՝ Տիգրան ետ գլխատել զգշխոյն \)եղինէ9 որ էր ի բերդին 1)է– 

լևկիայ ի Կոմա դեն գէմ յան գի ման Ձ>ևգաէայ9 ուր էր նա ի դիպա- 
հոջ (Օաքւ. 2* 3)* Երկու ամրոցբ մեեամեեբ ի հարաւոյ 8իգ– 
րիսի Հանձն լեալ էինք մին9 Տիգրանակերտ՝ Մանկեայ զորավարի ք 
միւսնք Մերին՝ Գուրասաի եղբոր թագա լորին է Ննբն Տիգրան խա֊ 
զացոյց զբուն բանակն յայնկոյս լերանց9 որում հետամուտ էր Ս՝ու– 

րենա9 որ հան ի նման է ի կիրճս անգ պյբեռինսն 1ւ զգոլնգն 
ջա պա հա էյ։ Մի ւս ևս գունդ յԱրաբացւոց որ երթայր խառնել ի 
բուն բանակն՝ արգելաւ և հա բալ ի զորապետէն IՅեբստիզեայ (/ա* 

մարայնի 69)ւ 
Ա|<| սկիզբն լեղակարե կռուոյ հակարւակ էր յոյժ պատերազ¬ 

մական հանճարոյն9 զորոյ զհանգէսն տուեալ էր ցայնժամ Ղ^ու– 
կուզղոս։ Փախուստն Տիգրանայ եդև այնպէս արագ9 մինչև ոչ ժա¬ 
մանել նմա առնուլ զգանձս իւր և զկանանին որ էին ի Տիգրա¬ 
նակերտ։ Մայրաբաղաբն իսկ եւ իսկ պաշարեցաւ ի IIեբստիղեայ* 
զորավարն կալալ առանց կռուոյ զարուարձանն և զարբունիսն որ 
էին արտաբոյ պարսպացն9 այլ բազարն և միջնաբերդն թուէին 
զգէմ ոանել ի սպա ու։ Պահանորգբն9 որ էին ի յոյն և ի կ իլիկից ի 
վարձկանաց՝ տեղային ի վեր այ պաշարողացն պնետսն իբրև զանձրև9 
և նաւթ եռացեալ, որ սպառէր պմեբենայս պաշարմանն (Պլին* (՝♦ 
101» 235)* Մինչդեռ Լռոմայեցիբ կ ռուէին ընդ բերդին ականս և 
խրամս հատեալ Տիգրան դումարէր զզորս իւր ի վեր այ բարձրա– 
ւանդակին Վաէրայւ ֆազումբ ի հնազանգելոց նորս» եկին ի կոչն* 
թագաւորբ \Լդիաբենայ և Ատրպ ատ ականի աեին զորս ի թիկունս♦ 
Մղուանբ և Վիրբ և Մրաբացիբ ֆաբելոնի առաբեցին նոյնպէս 
պիւրեանցն։ Միհրդատ կոչեցաւ իւրովբ հեեելավբն9 և խազայր նա 
յամր՝ առաբեալ առաջի իւր քքՕքւա^ա|ւ իւր Տաբսիզոս9 որ խրատ 
աայր Տիգրանայ՝ չգնել զիւր թագն ի վտանգի• լալ է9 ասէր9 չեր¬ 
կարել զգորենք և հեեելովբն որովբ առա լել էր բան զթշնամիծ 
հա տանել զապաշարն Լռոմայեցւոց։ Ա|ււ իմաստուն խրատ9 որում 
նպաստ լէնէր և Միհրդատ պատգամ աւորոբե՝ չկարաց յազթել թե– 
լագրութեան սուտակասպասացն և սաստիկ տենչանացն Տիգրանայ՝ 
ագատելոյ զկանայս և զգանձս իւր որ արգելեալ կային ի մայրաբա¬ 
զա բին։ Ե սկզբանն յաջողէր ամենայն։ *էունգ մի 6,000 հեեելոց 
եզև ձեռնհաս ճեղբել ի գիշերի զգունգ պաշարողացն, տեզացեալ ի 
նոսա նետս իբրև զտարափ9 և առեալ զհարճս թագաւորին և զգանձսն 
մեեագինս հորդեցին իլրեանց "ճանապարհ ընդ գումարտակ զօ– 
րուն Հոռոմոց և Փ*րակացւոց9 թողեալ ի ճանապարհի բազմութիւն 
վյիրաւորաց և գերեաց (Մեմնոն 56, և Ապպիան* 3** 85)* 
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՚Տէայսմանէ լրւէ ՊլուտարբոԱք զի չէր ի պատիւ Ղ*աւկուզղեայ արուեծ– 
տին և բաջութեանն։ Ա|ււ յաջողութիւն փոխանակ գոհացուցանե– 
լպ զՏիգրան՝ ևս առաւել զա լրացող։ զօրաց նորա հաոանէբ 
/այնժամ յ80,000 պատերազմ ողացք որ եաղիկն էին արեւելէց* Հա* 

մարէր գանձն բա լական հզօր ի քլա9 վանել զպաշարիչս մայրաբար 
զարին իւրոյ աո֊անց մնալոյ օգնական զօրուն Միհրգատայ։ Իբրև 
էջ նա ի հովիտ անդր Տիգրիսի և ետևս զգոյզն բանակ Ղ^ուկուղ– 
գետ/, ղակիշ աՆեալ լայնկոյս գետոյն ի դաշտին% ըամտհեաց. *կարի 
իմն ենք ասէք եթէ ի գեսպանութիւն գանք իսկ եթէ ի պատե¬ 
րազմ՝ սակաւ յոյժ են7ծ։ Տարսիղոս փոքր միլս ևս և աուժէր 
զկեանսնք զի յա մ աո. էր խրատ տալ մի մ տանել ի կռիւ։ 

Ղուկուղգոս առեալ համբալք իժ է գայր նմա զօր յօգնակա– 
նութիւն% յանգգնեցաւ յանգգնուիժիւն մեեք այն է տալ ճակաաէ 
առ. անց բառնալս յ զ պաշարումն։ Չձքուրենա թողեալ վեց հազար օր 
յան գի ման Տիգրանակերտի՝ ինրն մնացելովրն հետևակաց, իբր 
10 կամ 12 հազար արամբր (24 վաշսփւր)ք 1,000 աղեղնալորօֆ 
և պարսաւորօր և բովանգակ այրուձիովս որ էին երեր հազար* 
խաղաց ընգ առաջ Տիգրանայ (Մձմնոն 57* այլր ի պատմա~ 
գրաց գնեն աւելի^է Ս*էրՏ՜ էր արգարև խտիրնք այլ ասիացի գինուս 
որր էին իր֊րե– հօտ առանց րաջուքժեանք առանց հրահանգացք 
առանց հրամանատարի։ քՀերկոսին բանակսն բաժան էր Տիգրիս 
գեաք որ անտի սակաւիկ մի հեռի կազմ էր արմուկն յար ևմուտս 
կոյս և տայր անցս։ Լռոմայեցիր ունէին ղտափարակն* գետեզրն 
զոր կալեալ էին \Լսիացիրն՝ էր անհարթ* ի միջավայրի անգ նոցա 
բլուր մի տափարակ գիւրին յառնուլ։ I1 վեցերորգումն հոկտեմբեր 
ամսոյ ամին 69ք Տիգրան ետևս այգուն9 զի լեգէոնր Հռոմայեցւոց 
ելին ըստ ՜ճամբարն կարդալ զթիկունս առ թշնամին գարձուցեալ* 
կոչեալ զՏարսիղօս ցուցանէ նմա մատամբն զխազալ նոցա յետո♦ 
այլ այն ինչ խօսեալ նորա՝ տեսանէ զի զկայ առին Հռոմայեցիրն 
մօտ ի հուն մի գետոյնք և սկսան անցանել յայսկոյա բաժին առ 
բաժին ։ 

Տիգրան հա զիլ մարթացաւ կարգել զզօրս իւր ի ճակատ • փե– 
սայ նորաք արրայն Ա տրպատականիք կալալ զաջ թևնք թագա լորն 
Սպիտ բեն այ՝ զձախնք ինրն էր ի միջոցին։ Հետևակազորն կայր յե– 
տոյ կուսէ• այրուձին կուռ վառեալ ՆաՆկէր զա § թևն առ ոտամբ 
բլրոյն* ի թիկանց անտի ի վերայ բարձրաւանգակին ամրացեալ էր 
աղխ և կթոզմաե պատերազմին։ 9*օրութիւն \Լոիացւոցն էր յայրու¬ 
ձին և ի գունգ աղեղնաւորացն , այլ չեզև մարթ վարել ոչ ղմին և 
ոչ զմիւսն։ Ղ^ուկուղզոս յա կան թօ թափել իմացաւ զհ անգամ անս 
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տեզսոյն, և թէ զիարդ յարձակելոց էր։ 1%գ անցանել զօրուն ի 
ձախակողմն անդր դետոյն* խազացոյց զայրոսձին %'աղատացսոց և 
զ$՝րակացսոց ի վերայ զրահաւորացն Հայոց, հրամս/ն տոսեալ իսրոցն 
տա կաս ընկրկել յետս և ձգել զեոսա ի դիսրն* ինքն իջեալ յերի– 
վար էն* մերկացաս զսոսսերն և սկսաս ելանել ընդ բլոսրն, որպէս 
թէ յարձակիցի վաշտիսք երկոսք որ գային զկնի։ ճանապարհն էր 
եսթն հարիսր կանգուն երկայնոսթեամբ։ Հասեալ ի կատար անգլ»* 
*Հսսկոսղզոս գոչեաց ի ձայն ահեղ, *8աղթոսթիսն*, և անկաս իբրև, 
զկայծակն ի վեր այ աղխոսց թշնամսոյն• սպասասորք և դրաստք |.4րայր 
ցիր և֊ ցան* արկին ահ ի ՛ճակատ անդր տ^ոյ թևին։ Ե նմին ժամոս 
տյրոսձին Հո֊ոմայեցսոց գարձոյց պերեսս և աՆ յիսր վերայ զզրահա¬ 
սարսն Հայոց որ պնգէին զհետ նոցա։ *Հոսկոսղղոս ոսնէր ղլետոյս 
նոցա, պաաոսէր տոսեալ հեսէևակաց իսրոց* հարկանել ղազդերա 
նոցա որ միայն էին անդր ահ։ քՀրահասորքն ոչ կացին մնացին բա¬ 
խելս յ ընգ միմեանս♦ ցրոսեցան ընդ ամենայն կոզմանս, և անկան 
ի թանձրոսթիսն անդր հետևակազօրուն։ %ոսնդքն լո լծանին ցրոսին 
կարգ ըստ կարգէ, և վաղվաղակի դաշտն և բլոսրք ծածկին ի բտզ 
մոսթենէ փախստէիցն։ Մրդելեալք ի Նանրոսթենէ զրահիցն և ի 
խոսռն բաղմոսթենէն կծկեալք կապեալք* Ասիացիքն կոտորեցան 
չարաչար, հեաամոստք հալածեցին զեոսա ասպարէսս քսան, ի տա¬ 
րաժամել ասոսրն միայն ղկայ առեալ♦ յայնժամ ոսրեմն տայր ^Լւււ– 
կոսզզոս ժողովել ղկապոստն։ \Լսիացիքն կորոսսին 30,000 այր ի 
ճակատուն։ Ըսա համբասոյն Ղյոսկոսղզեայ աո. ծերակոյտն՝ հինգ 
մեո-եալ և հարիսր վյիրասորք անկան ի ճակատոսն ի Հռոմայեցսոց 
անտի։ Անօգոստ պարծանք, զոր եթէ համարեսցոսք ճշմարիտ* 
նոսազեցոսցանէ դփառս յաղթողին ման ասանդ քան յաղթելոյն։ 

Տիդրան խոյս ետ ի ճակատէն 150 հեծելովք, ընկեցեալ զխոյրն 
հանդերձ ապարօշիսն աո. ի չտալոյ ծանօթս։ ՀԼտեղի առ. յառաջ~ 
նոսմ՛ բերդին որ գիպեցաս նմա զճանապարհայն։ ԱՆ^լ եկն եգիտ 
գնա Միհրդ ատ։ Թագա սորն Պոնտոսի ճանապարհ արարեալ կարճ 
օթևանօք ի Տիդրիս կոյս% հանդիպէր գունդ գունդ փախստէից, որ 
ետուն նմա զդոյժ պարտոսթեանն։ Նրկոքին թադասորքն տեսին 
ղմիմեանս այ լա կերպս յոյժ, և ոչ որպէս զառաջին նոսագն։ ՝$անթ 
սրտառոսչ էր տեսիլն։ Միհրգատ էջ յերիվարէն, իբրև ետես զՏիգ– 
րան • գիրկս արկ նմա արաասոսօք, ետ նմա պատմոսճան ար¬ 
քունի, զ՛թիկնապահս իսր և զսպայս։ Ե միոսմ ասոսր կարճամիտ 
թադասորն, որ սակաս մի յառաջ ողողէր ի փառ.ասորոսթենէ՝ ան– 
կեալ դնէր ի մեծամիտ պարծանացն ի յատակ անդր անյոսսոսթեան* 

ատ զամենայն հնարս հնարեցաս քաջալերել ղնա և տալ 

10 
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նմա լանվեհեր քաջրււթենէն, որով լի էր նա։ Տիդրան իբրև, մա֊ 
նուկ Հրեր՝ եդ շուք լրջմտութեան աներոլն իլրոլ, և. եդ ի մաի 
անսալ զալս նուադ, աո,անց րանս էնշ աՆելոլ, հրամանաց և. 
կարդաց Միհրդ ատ ալ լիրս քաղաքի Լւ զինուորութեան։ Եւ զի ան– 
ցեալ էր տարին և մօտ ի կատարան՝ չէր մարթ ունել զաո֊տՀա 
վնասուց պատերազմին Տիդրանակերտի. ամեն ալն դաւաււք ի հա• 

րաւյոլ Տիգրիսի կորուսեալ էին։ Ի քաղաքին պաշարելոլ լոլն և կի– 
1իկեցի զինուորք, վարձկանքք ընդ հրամանատարութեամբ ղօրապե– 
աաց Միհր դա տալ իսկ և իսկ ի վազիւն լետ պատերազմին սկսան 
խլրտել• կուսակալն Մանկէոս հան ի նոցանէ զզէնսն և. խորհեցաւ 
ընդ սուր հանել զամենեսին* ալլ վարձկան քն ար դե լին զչւարբա– 
րոսսն բրօք, և. մա տնեցին ի ձերւս Լրւոմալեցւոց զմասն միջնաբեր¬ 
դին, որում պահ ունէին։ Ղ^ուկուղղոս ոչ դրժեաց պալմանացն* 
կանալք և. ստացուաՆք Յունաց խ նալեցան, և. բնակիչք ք աղա քացն 
և. աւյսնաց Ցունաց, զորս խախտեալ անեալ էր Տիդրան ի դոբնել 
ղէն զնոր մա լրաքազաքն՝ արձակեցան ի տեղիս իւրեանց♦ ապա մաա– 
նեցաւ քաղաքն լաւար։ Անչափ էր կողոպուտն• ի տան արքունի 
դանձուն դտան քանքարք 8,000, ալսինքն իբր 24,000 բի*ր դա¬ 
հեկան արնաթի, և դին ք կահուց և կարասեաց վա՜ճաո֊աց էին իբր 
8,000 բիւր* իւրաքանչիւր զինոլոր էաո. բաժին դահեկանս (դրամ^ 
800ւ Ի թատրոնին զոր շինեալ էր Տիդրան, ալլ չև էր կատարեալ 
դնտւակատիսն՝ հո֊չակեցան տօնք ի պատիւ լազթութեանն 
կուղղեալ, և. Տիդրանակերտ եզև. ալնուհետԼւ աւան անշուք։ 

Մլլ ևս քազաքք ի հարաւոլ 8իդրիսի և բազումք ի գաւաոյա– 
տեարց, որ խնդրէին պարապ թօթափելոլ զլուՆն՝ ձեռ.ս ետուն ի 
լազթող անդր։ Ե թոլոլ սոցա էին արքալն Հոմադենալ Մնտիոքոս Ա, 

արպէս Միհրդատն ի զաւակէ Աքեմենեանց ի հօրէ, և Սելևկեանց 
ի մօրէք և հզօր բդեաշխն Մրուեստանի (հիւսիսալին Միջադետաց♦. 

*\՝իոն նաււ* Ւէ* 27)* ՀԼօրն Հո֊ոմ ալեցւոց, տէր համ օր էն դաւա–- 

յլ ացն Տիդրանալ ի հարաւոլ Տիդրիսի բաԱ ի Մերն ալ՝ ձմերեաց ի 
հորդուս, որոլ բերդքն ոչ կալան զդէմ։ Նդիտ նա ի նոսա պաշար 
բազում ցորենոլ, և արար լուղարկաւորոլթիւն մեե ՀԼարբիենալ (իշ¬ 
խանին Աորդուաց. ձմերալնի 69—68)* I1 նմին ձմերան Միհր դատ 
և Տիդրան դում արեցին զզօրս իւրեանց վասն պատերազմին որ 
աււաջի կալր։ Նմաստութիւն և պնդութիւն արքալին Պոն տասի 
լալտ լանդիման երևէր լամենալն հնարսն, զոր հնարէին երկոքին 
թադաւորքն միաբան։ Լատին անցին զամենալն աշխարհն Հալոց 
կոչել զերիտասարդս ի զէն վասն հալրենի աշխարհին։ կրեցին 
զբո վանդակ աշխարհն ի զինուորութիւն, կալեալ զուժեղադոլնսն 
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միայն ընդ գրօշու։ Այսպէս գումարելին հետևակս իբրև 40 և 
հեՆեալս իրրև 30 հազար (Փ զեգոն, Տրաղ* Հտկտ* 12. Ապպիան 
համարի հետևակս 7 010 0 0 և հեեեալս 35,000)> որ բաժան եզան ի 
վաշտս և ի գունդս , և կրթեցան . որ չափ մարթ էր ըստ Հոււո մոզ 
օրին ի ի ձեռն սպայից 6 ունաց կամ եկաց իտալացւոց ի սպաս ու. 
Միհրդատայ։ Այս բանակ չէր ի Հայոց միայն, այլ և ի Արաց, ի 
Մարգաց և ման ալանդ ի Մ արաց, զորս աՆէր փեսայն Տիգրանայ 
Միհրգատ, ար բայ Ատ ր պա տա կան ի ։ ՀԼձմեռն ոզ^ոյն և զգարունն 
կազմեցին զէնս, և բաշխեցին պաշար ցորենոյ ի բերդս բերդս։ 
Էանային մանաւանգ ցուցանել զպատերազմն իբրև կրօնից և ազա– 
տութեան, և առ. ևս առա լել գրգռելոյ ի ցասումն զժողովուրգն 
պաշտօնասէր՝ հանին համբալ իբր թէ վախճան արշաւանին ^Լու– 

կուղզեայ էր առնել կապուտ կողոպուտ զմեհեանսն մեեագանձս 
և զառաւել նուիրականս, որպիսի էր մեհեանն \էեահտայ ի վեր այ 
ճանապարհին յԱրտաշատայ յնկբատանս (^իկ* վասն 1,1 անիզ* օր* 
&՝* 23)* Նա աս էին ևս, թէ պատերազմն այն ոչ ընգգէմ Տիգրա~ 
նայ և Միհրդատայ միայն էր, այլ հակառակ ամենայն թագալս- 

րաց արևելից, նա և զՊարթևս ջանային ձգել ի կռ իւն։ ՋՕանա– 

տրուկ եեր (76—68) պայազատեալ էր Հրահատ որ աստ ուտեն 
կոչեց աւ (Փզեգ* անդ)։ Սա խորհէր բարձրացուցանել զտ էր ութ՜ իւն 
իւ֊ր, զանկեայն և զնուազեալ ի բսան ամաց հետէ։ 

%եռնտուութիւնն Պարթևաց ունէր ^րւ մեե* երկուստեք 
ընեայէին նմա մեեարանբ, ի Տիգրանայ և ի Միհրդատ այ ի միոջէ 
կոզմանէ (Սագուստ» Հտկտ* 20, այն է անուանի թուղթն Մխ 
հր դա տայ առ Արշակ), ի նոր դաշնաւորաց Ղյուկուզզեայ, ի մանր 
մանր թագաւորաց Տիգրիսի և Նփրատայ ի միւսմէ կոզմանէ։ Տիզ֊՜ 
րան խոԱտանայր Հրսէհատայ ի վարձ ձեռնտուոլթեանն զամենայն 
երկիրն, զոր հանեալ էր ի նախնեաց անտի նորա, այն է զվխըի^ 
Միջագետս, զԱգիաբեն և ճզմեեամեե հովիտսն*։ Աուկուզղոս կայր 
ի զգուշի, կցեալ սպառնալիս խոստմանցն, |ուշ արարեալ նմա 
զդաշինսն, զոր կռեալ էր Պարթևաց բսան և երիւբ ամօբ յառաջ 
ընդ Նիզայի։ Հրահատ մինչչև մտեալ յուխտ% կամեցաւ զննել 
զգետինն։ Լինել եղև նա ունկնդիր Տիգրանայ, սակայն փութացաւ 
և առնել հրեշտակս ի բանակ անդր զօր ավարին Հոռոմ ոց։ Ղ*ա.– 

կուղզոս բազում մեեարանս եգեալ հրեշտակացն* յանձն արար տե¬ 
ղակալին իւրում Սեբստիղեայ երթալ ի Տիզբոն յոզ^ոյե Հրահատայ* 
այլ ընտրութիւն դեսպանին խրտոյց զՊարթևն. \)եբստիղիոս էր 
այր պատերազմող, որ կարի իմն ի մօտոյ գիտէլւ զպատրաստու– 
թիւն զօրութեանն Պարթևաց։ Հրահատ աե զմտաւ, թէ կարեե– 
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ցեալ պատգամավորն էր լրտես, և եգ ի մտի ի Ըա9 հաԼ է լինե– 
լոյ ձեռնտու արգեամբ։ Տեսեալ զա մ են ալն հան դերձանս պատե¬ 
րազմի՝ ետ երկոցունց կողմանց ևս ակն ունել օժանդակութեան 
նորաւ Երկիւղ Պարթևին չէր ունալն. մինչ *Հուկուզզոս կերպա¬ 
րան էր խնդրել զօդնութիւն նոցա՝ արգեամբ նիւթէր արշաւանս ի 
վեր այ Տիզբոնիք և ետ վասն ալսորիկ հրաման Խռնատեալ գ.ալ 
զկնի իւր գնդօբն, զորս թոզեալ էր ի Պոնտոս։ Ա|| զօրը տեղա¬ 
կալին իմացեալ զխորհուրդ արշաւանին՝ չառին լանձն թողուլ 
զբանակատեղիս իւրեանց, և զօրն Աորդուաց լալտ արար նոլնպէս, 
թէ չէր հաճ ընդ նոր արշաւանն։ Այօ առաջին ազդն էրք լորմէ 
պարտ էր զգաստանալ Ղ^ուկուղղեալ* արդարև ի բաց եկաց նա ի 
կռուելոլ ընդ Պարթևս, ալլ ոչ ի հանելսլ ի գլուխ զգորե նուա- 
ճելոլ ի սպառ զՀալս։ 

\Լնցեալ էր գարունն, լորժամ զօրն Լռոմ ալեցւոց թոզեալ 
զբանակատեղին որ ի հորդուս՝ անց ընդ լերինսն, որ անջրպետեն 
զհովիտն Տիգրիսի ի բարձրաւանդակէն Հալոց• ալս ճանապարհ էբ, 
ընդ որ անց երբեմն բիւրն Շունաց ի նահանջելն լետս։ Մեղմա– 
գոլն ժամանակ տարւոլն ի Հալս տևէ ամիսս չորս, ի լունիս ամսոլ 
մինչև ի սեպտեմբրիոս ամիս, և բոլսբլ արձակին անդ ալնպէս ա– 
նագան, զի ժինչ Ղ^ուկուզղոս մեկնեալ ի Ս*իգդոնիալ լամարալնի 
ել ի դիւ֊ր անդր Վանայ1 եգիտ զի տա կա լին չէր ատոբացեալ ցս– 
րեաննւ Նր կորին թագաւորքն դաշնակից բ, թէպէտ և առա լել 
թուով՝ լամա ռեալ կացին լետս ի տալոլ ճակատ % Հարստագ»ալն մասն 
զօրուն, որում հրամալէր Միհրդ ատ՝ ղակիշ աՆեալ կ ալք իբրև 
լամբի ի վեր ալ բլրոց, ի կողմանէ գնդին ասպաաակաց• մինչ Տիգ– 
րան, ալրուձիովն, շուրջ գալր զՀոռոմովրն և ջանալը առնուլ 
զպաշար նոցա։ Ղ^ուկուզզոս վանէր ի բաց զլարձակումն, նա առ 
իսկ մ թերս ինչ ի մ թերից Տիգրանալ* ալլ ի զուր աւերէր նա զեր– 
կիրն ասպատակաւ և աե փոս շուրջ զբանակաւն Հալոց•—դաշն Աք¬ 

լոր րն կացին մնացին անշարժ ըստ իմաստուն խորհրդոլն ՚Միհըբ– 
դատալ։ Ղ^ուկուղղոս եզև առաջին, որ կորոլս զհամբերութիւննէ 
ժոզովեալ զլեգէոնս իւր՝ ել ընդ հովիտն \Լրաեանւոլ ի վեր, դէմ 
եդեալ ի կողմն Մրտաշատու, ուր Տիգրանալ եդեալ էր զկանալս 
իւր և զկաց մնաց գանձուցն։ Օրպէս լան ցելում ամին՝ զալս նու– 
ագ ևս Տիգրան չունէր ժոլժ տես անել զկանտնին իւր անկետ լ ի 
ձեռս օտարի։ \Լռեալ զզօրս իւր լինէր նմա հետամուտ զհիւսի– 
սալին ափամբ գետոլն։ 8ետ երթալոլ իբրև չորից աւուրց ճանա- 
պտրհ՝ Ղ ուկուղղեալ հտսեալ ի հուն մի՝ կարգէր զզօրս իւր լեր¬ 
կս ւս ճակատս, իւրարանչիլր լերկոտասան գնդաց, և անցոլց նախ 
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զայրուձին։ Հեծելազօրն Մարդացւոց և նիզակաւորի Վրաց հարան 
ուժնութեամբ ի գիմի* այլ իբրև, գունդ հետ ևա կացն ևս անյ 
յեղր անդր աջակողման դետոյն% բարբարոսին չհանդուրժեալ ելէն 
փախստեայ* այրուձին Հոռոմ ոց զհետ պնգեալ նոցա՝ կռուեցաւ նղր 
իմն օրինակաւ։ Փախստեային ստէպ ստէպ զևրևսս դարձուցեալ տե¬ 
ղային ի վեր այ Հռոմայեց ւոց իբրև զտարափ նետս թ ևաւորս մխեաչս 
ի թոյն, որ բեկանեին ի մարմնի և առն էին վէրս անհնարինս։ Մինչ 
այս մինչ այն՝ Տի դրան ի է՜րով թիկնապահս ին և փեսայ նորա մարա¬ 
կան գնգաւն կռուէին գէմ առ դէմ ևրկոտասան վաշտուցն Հոռոմոց, 
և ար բայն Պոնտոսի ջանայր խուճապեցուցանել պնոսա յետուստ։ 
Վայր մի վտանգ մեՆ կրեցին Հռոմայեցիին* այլ Ղյուկուղզոս կոչեաց 
զայրուձին իւրյ որ կալալ ղդէմ 8իգրանայ% մինչ ինչն ճեղիէր 
զգունգն մարական• իսկ զՄիհրդատ խախտեցին վաշտի երկրորդ 
զօրտբ աժնին։ *Նաշնաւոր ին սրացան ելին ի ճակատէն, թողեալ 
մեռեալս 5,000 և բազմութիւն դերեաց, յորո$ դտանէին ոչ 
սակաւ արի աւագիէ (Սեպտեմբեր 68 ամի« Պլուտ* Վուկ* 3, Տիտ* 
Հիլ* և Փղեգոն ի Հտկտ*, *Նիոն *\աս* ԼՋ« 7)* 

Այս նուագ ևս Ղյուկուղզոս ել յազթոզ յանհաւասար պատե¬ 
րազմ էն։ Տեղի ճակատուն էր խռնեալ մեռելովի և վիրաւորօի* 
Արտաշատ էր տակաւին հեռի, և ամառն Հայոց մերձ էր ի կա¬ 
տարած։ Այն ինչ գնացեալ նոցա օթևանս ինչ սկսան սառնա¬ 
մանի ի և ձիւնաբերբ։ Ակնկալութիւնն հասանելոյ էի ^Հարիեգոնն 
Հայոց» և նովին ի վախ՛ճան պատերազմին՝ ետ ժամանակ մի ևս 
ժուժկալել զօրուն, այլ որչափ խաղային յառաջ՝ այնչափ դժնդակ 
լինէր չուն։ Ամենայն ուրեի անտառի և ճահիճի, անձուկի իա– 
րանձաւաց, դետի կցեալի կիսով, որոց սառն բանայր ընդ ոտիւի 
երիվարացն և հա տան էր զկարթս նոցա։ ԱրիվաԸվ1 դժկամ ակէին 
ըմպել ղջուր աւաղանաց սառուցելոց♦ զօրն ստիպեալ բանակել ի 
տղմի՝ տառապէր անհնարին♦ պաշարն ևս էր անօսր և յոռի։ Լ^– 
գէոնականի ոչ յամեցին աաղտկալ, և զորավարին աղա չէին զՎու– 
կուղզոս՝ հար կան ել փող դարձի , եթէ չէին նմա կամի աալ ցրուել 
բանակին։ Նա շառ յանձն զառաջինն, այլ զօր ականն սկսաւ խեռել* 
բանակն հնչէր դիշերայն ի դոռալոյ զինուորացն։ Ղյուկուղզոս 
խառն էր աղերս պաղատ անաց ընդ խոստմունսն* այն իմն էր վիշտ 
նորա, ղի փառի նորա ելանէր ողջոյն ըստ ձեռն։ Հուսկ ուրեմն 
որպէս դատապարտեալ ի մահ% յանձն առ հարկանել փոզ դառ֊~ 
նալոյ յետսք և ած զղօրսն ընդ այլ ճանապարհ և ոչ ը**դ որ 
եկեալն էր, դառնալ ի Մ իգագետս։ 

Ածք ամառն էր տակաւին ք և Հռոմայեցիի *1֊իս1ոՂ համարե– 
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ցան ղալն է պաշարել զՄեբին, որ մի մ ի ալն վալրն էր ընդ ձե– 
ռամբ Տիգրանալ ի հարաւոլ Տիգրիսի։ Քաղաքն էր ամուր լոլժ* 
ունէր պարիսպս երկուս լաղէւսոլ թանձունս9 անջբպեաևալս ի մի– 
մեանց խրամով9 և մանաւանգ հրամանատարք որ արժէր ողջոլն 
բանակ մի9—^ալիմաբոս9 ՜ճարտարապետ քաջ։ ՀՀամառն ողջոլն 
Մերին զ*էէմ կալալ լարձակմ անցն Ղ^ուկուղղեալ։ Իբրև. սկսան 
աւուրբ ձմևր ալնոլ՝ բերդապահին լուետն լբան։ 8անկարեուստ 
լարձակումն որ և դև. ի գիշերի մինչդեռ, մրրիկ էր՝ արար ղՀռո– 
մալեցիս տէր պարսպին արտաբնոլ* պա հա կա պան բն ըմբռնեալբ 
ի բուն՝ խողխողեցան♦ խրամն Աքաւ մացառօբ9 և. երկրորդ պա¬ 
րիսպն որ չէր կարի ամուր՝ արւաւ նսլնպէս։ Գուրասք եղբալր Տիգ– 
րանալ, որ ամրացեալ էր ի միջնաբերդն՝ եզև. անձնատուր դաշամբ, 
և. ևդիտ մարդասիրութիւն* ալլ %ա§լիմաբոս, ըեդ որում ոխ մեՆ 
ունէր Ղ^ուկուզղոս՝ արկալ ի շղիՒալս իբրև. չարագորՆւ Մլարն 
էր ալնպէս առատ, որպէս ի Տիգրանակերտ ^Աշւււ.Ն 68)» 

Աււն Տիգրանտկերտի եզև վերջինն ի լաջոզուքժեանց Ղ^ուկուղ– 
զեալ։ Վաղ իսկ սկսեալ էր բախտն փոփոխելք և ձախողանբ գալին 
կուռ, ղմիմեանց կնի ալնպէս արադ, որպէս կանխաւ լաղթութ՝իւն– 
բրն։ Նսկ և իսկ լետ մեկնելոլ Հռոմալեցւոց զկնի ճակատուն Մրա¬ 
նան ւոլ՝ դաշեաւորբն եդին ի մտի դալ ի վէգ* Միհրդատ դու¬ 
մա րտակաւ 8,000 արանդ9 որոքք ձորՔ հազարրե էին ի Հալոց՝ ձեռն 
արկ նուաճել միւսանդամ զՊոնտոս։ Տիգրան կալալ վերստին զբա¬ 
ղում դաւարւս ի հիւսիսոլ ^ֆք՚թիսի և. պաշարեաց զօրաբաժին մի 
Հռոմալեցւոց ք զատուցեալ ընդ ձեռամբ Լ* Փաննեալ։ Ղ^ուկուզզոս 
առեալ էր ղՄեբին, լորժամ առ զհամբաւ վտանդելոլ տեղակալին 
իւրոլ♦ աճապարեաց երթալ նմա ի թիկունս9 և եհաս ի ժամու զեր– 
Նուցանել ղնա» ալլ մինչ հեռին էր նա՝ ստահակեցաւ զօրն որ 
առ Ս*եբնաւ։ 

*Հուկուղղոս լուղի տնկեալ դառնալոլ լետս՝ ընկալաւ զհամ– 
բալ լաջողութ՜եանցն Միհրդատ ալ ի Պոնտոս։*** &*ագաւորն Մտըր– 
պատ ականի, փես ալ Տիգրանալ, եմ ուտ ի Կապադովկիա վաշտիւբ 
հեեելոցնք և առնէր ալրեացաւեր զերկիրն և սատակէր զմանր 
մանր զօրա բաժինս Հռոմալեցւոց ցրուեալս լաշխարհին։ Ննքն Տիգ– 
րան լետ հնազանդելոլ զՀալս՝ պատրաստէր անցանել ընդ Եփքւաա»*»» 
Ղ^ուկուզզոս չեղև լուսահատ* ջանալը գոնեալ լինել արգել միա– 
նալոլ երկուց թադաւորացն ։ Խաղալը ի վեր ալ Տիգր անալ* կարՆէր 
լանկարՆ ի վեր ալ հասանել ղօրուն Հալոց պարտասելս լ լաշխա- 
տութենէ ճանապարհին։ Լեգէոնբ նորա ի սկզբան թուէին անսալ 
նմա• ալլ հասեալբ ի կիցս ճանապարհացնք որ տտնէին լնփրաա կոլս 
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֊1ւ ի %աղատիա՝ կալան նոքա լռութեամբ զճանապարհն արևմտից9 
գարձուցեալ զթիկուես իւրեանց առ. թշնամին։ Ղ^ուկուզղոս լուսա¬ 
բեկ Հուսակտուր լան՜ էր ալսր անդր ի զօր ուն9 համբուրէր ղձեռս 
զօրագլխացն ստահակելով, լազերս անկեալ և. լարտասուս հարեալ* 
սակայն չգոլր ոք որ անսալր։ ♦ ♦♦ քԼալնու ժամանակաւ Տիգրան 
(Պլուտ* Ղ^ուկ* ԼԵ» 7), ըստ Մպպիանոլ (^իհբ* 91) Միհրգատ 
ևս՝ քանգէին 9 գերփէին զհապագովկիա* հէքն Մրիոբարզանէս հա– 
լտեեալ ի թագաւորութենէն ալս վեցերորդ անգամ՝ բողոք բառ¬ 
նալը ի զուր։♦♦♦ Մլսպէս լետ եւթնամեալ սաստիկ պատերազմ ացն 
իրքն եկին հասին՝ ուստի լեալ էր սկիզբն։ Մէծաւ/էծ լաղթու– 
թիւնք Վուկուղղեալ ունայնացան իբրև զերազ։ Հռոմ էական ար– 
Նուիք ալնպէս արագ9 որպէս եկեալն էին՝ դարձան լետս լՆփրա– 
տալ ի Տաւրոս, ի Տաւրոսէ՝ լՄղիւս։*** Պատճառք ալս ամենալն 
ձախողութեանց Հոռոմոց՝ էին լանգգնութիւնն Վուկուղղեայ, անպի¬ 
տան ութի ւն զօրավարաց նորա, ստահակութիւն զօրուն։ *»* 

Օրպէս ամենալն ար քու նԷք արևելից9 ուր բազմակնութիւն 
հեղձուցանէ զազգեցութիւն րնութեան՝ նոլնպէս և արքունիք Հալ¬ 
ոց մատնեալ էին առտնին խռովութեանց։ Տիգրանալ էին որզիՀ> 
երեք ի կնոջէն իլրմէ սիրելւոլ ի Կղէոպատրալ, ի գստերէն Մի– 
հր գա տալ։ Ոչ մին ի նոցանէ կամեցաւ սպասել մահուան թագա¬ 
լս րին Ներոլ, և ոչ մին եկեաց առ նովաւ։ Նրէցն քՀարիագրէս, 
գորՆեաց գալ զառաջինն հանգել։ձ հալ նախարարօք ոմամբք, որ 
չէին հաճ ընգ թագաւորին (Վաղեր* Մաքս♦ Թ» 11)ւ ՀԼարիագրէա 
անկաւ ի ճակատու, աԱ օրինակ նորա ու ԷՎք վհատե9ո19 զևրկ– 
րորգն։ Տաւուր միում անկաւ թագաւորն ի ձիոլ լորսի* որգւոլն 
թողեալ զնա կիսամահ՝ եգաւ զթագն։ Երրորդ ոլագին, մանուկն 
Տիգրան 9 մնաց առ Ներունւոյե վիրաւորելոլ և տարաւ նմա խնամ 
մեեաւ փութով։ Ցւշարերեալ թագաւորին և իմացեալ զոր արարին 
որդիքն՝ զմիոլն ետ հա տանել զգլուխն9 և միւսում ետ վարձս՝ 
խոստացեալ նմա զգահն։ Մլլ մոլեգին կարիք և անսանձ ցանկու– 
թիւն փառաց մալրենի հաւուն վառէին լանձին պատանւոլն որ¬ 
պէս և լեղբարս նորա։ Նբրև ետես նա զհայրն ի խորս անգ կա– 
պագովկացւոց՝ ընկէց զգիմակն և եկաց լետս։ Եուեալ Տիգրանալ 
զբօթն՝ աճտպարեաց գտլ լերկիր իւր հանդերձ զօրօքն։ Ե պար– 
տութիւն մատնեալ ապստամբին՝ անկաւ ի*–ըովք. գորՆակցօքն առ 
արքալն Պարթևաց, զորոլ զգուստրն աՆեալ էր կին։ 

^չինչ ընդհատ ի Միհր դատ ալ և ի Տիգրանալ՝ վփչտ վտանգի 
էր Հռոմալեցւոց ի հինից (Միջերկրական Նովուն^։ Ցորչափ շատա¬ 
նային նոքա աւերելով զտորմիզսն պատերազմի 9 առնուլ լաւարի 
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զր ազարս և զմեհեանս Շունաց կամ աՆել զյւռամբ զարս աւագս 
հռոմա վեցիս աո. ի պահանջելով փրկանս վասն ազատութեան նոցա* 

ժողովուրդն Հռոմայ ՆիՆաղէր իմն զհնարիւր նոցա և համբերեր 
վնասուցն զոր կրէին նահանգր, թէպէտև է նախատինս Հռոմայ♦ 
այլ եկին աւուր ր ք գի հո զա զորեր ի տա լացիր տարեալ եղեն վտա¬ 
րանդի լանդոց իւրեանցք ճանապարհս րդր լին էին կապուտ կողո¬ 
պուտ ի պողոտային Աւ^ւղեայք 1ւ հատ ալ հաղորդութիւն ի մէջ 
կիզի այ և Մփրիկէիք երկուց շտեմ արանաց Հռոմա յք և դին ր ցորե– 
նոյ բարձրացան անհնարին։ Ցայնժամ ժողովուրդն սկսաւ բոզոր 
բառնալ թէ 1)ով է, սով* և արկտնէր, ոչ յանիրաւի՝ զվնասս չա– 
րեացն 1ւ զամօիՒոյն զՆերակուտիւն։ Մյլ յա մ է անտի 69 Ներա– 
կոյտն եդ ի մտի առնել դարման իրացն։••• Ւ սկգյբան ամին 67 ք 
Ա. Կաբինիոս հազարապետ ժողովրդեան% առաջի արկ անռւանել նոր 
Նովապետ անուամբ, այլ արդեամբ հրամանատար Նովու 1ւ դա¬ 
մարի։ քԼնտրուքժիւն Նովակալին թողալ Ներակուտին, այլ անուն 
նորա յամենեցուն բերանս էր։ Մյրն էր Պոմպէոս> յաջոզադպնն և 
սիրելին րան զամենեսին ընկերհաշտուիժեանք ուստի և հասարակաց 
վճիռն ելք և. Պոմպէոս առ զհրամանատարութիւնն։*** Պոմպէոս 
յեա ձմերելոյ 67 — 66 ի ^Հիլիկիա՝ սկիզբն առնէ բանագնաց լինե¬ 
լով ընդ Միհրդատայ (Ղ՝իոն ^\աս* Լ&« 45)ւ Տիդրան էր գբազեալ 
յաշխարհին ի լրում։ Միհրդատ ջան այր գիւրև աՆել գՊարթևսք այլ 
հրեշտակր Պոմպէի կան խեցին րան գնորայսնք և. խոստմունր Հռո– 
մայեցւոյն և իՒախանձանր կրտսերսյն Տիդրանայ, փեսային Հրահա– 
տայ յաղթեցին։ Հրահատ միամտութեամբ հաւատայր Պոմպէի, որ 
խոստանայր նմա զօգնականութիւն նիզակակցութեան և սահման 
նմա% զՆփրատ դետ*••• Մինչ Պոմպէոս խազայր ի վեր այ Միհրդա¬ 
տայ1 Հրահատ վստահ ի դաշինսնք որ եղեն նորա ընդ Պոմպէի բա– 
նիլ 1ւ եթ% արշաւէր ի Հայս պատճառանօր աՆելոյ անդր զփեսայ 
իւր զկրտսերն Տիդրան։ Հայր հարան ամենայն ուրեր* Ներունին 
Տիդրան խոյս ետ ի լերինսք և. Պարթևր գտին մուտ մինչև ի պա¬ 
րիսպս անդր մայրարազարին Մրտաշատու։ Անք. ղկայ առնոյր յա– 
ջողութ՜իւն նոցա։ հարրեդոնն Հայոց, շինեալ ի սարաւանդակի մի¬ 
ում Մրարատայ, պատեալ յերեցունց կողմանց յՆրասխայ, և ի չոր- 
րորդէն ամուր պատուարաւ խիզախէր ընդդէմ աղեղն աւորացն, որ 
անվարժր էին յարուեսաին պաշարման։ Տազտկացեալ ի կռուելոյ 
Հրահատ ի մերձենալ ձմերայնոյն խազացոյց զմեՆ մասն զօրուն 
իւրոյ յայնկոյս Տիդրիս գեսայ, թողեալ մանկանն Տիդրանայ ստի¬ 
պել զրազարն լինել անձնատուր։ Այն ինչ մեկնեալ էին Պա րթևՔ՝ 
դայր հասանէր Ներուևի թագա լորն և ապաւինեալ ի հաւատար– 
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մութիւն հպաաակտց իլրոց՝ ջախքախէր ալս երկրորդ անգամ զոր- 
գին իլր ապստամբ։ Մանուկն Տիգրան անր զմտաւ զառաջինն ան¬ 
կան ել ի գիրկս Միհրգատալ, և. կալալ զճանապարհն Պոնտոսի* ալլ 

սով ճանապարհին իմացեալ գբեկումն հաւուն իւրոլ և. լանկարՆ 
փոխեալ զմիտսն՝ չոբաւ ի բանակ անգր Հռոմալեցւոց աո. Պոմպէոս, 
խոստացեալ լինել նմա առաջնորդ լարշաւանին ի Լալս։ • ♦ • Ւ տալ 
խոլս Միհրգատալ անգր բան զեորոխ լետ վերջին ձախող ճակա¬ 
տուն րնգ Պոմպեի* զորավարն հռոմալեցի կալալ զԼալս առանց ճա¬ 
կատ ու պատերազմի։ Ցականց անտի Նփրատալ էջ ի հովիտ անգր 
Նրասխալ, և. խաղալր գէպ ոլյւէզ է վերաք Մրտաշատու առաքնոր– 
գութեամբ մանկանն Տիգրանալ։ Ոչ ոբ լին էր նմա դիմակալ։ Հըն– 
գետ ասան հրասախաւ հեռի ի մալրաբազաբէն Ներունին Տիգրան 
լանգիման լինէր առ դրան ճամբարին Հոռոմ ոց, և. գալր անկանել 
լոտս Պոմպէի իբրև, ադաչաւոր։ (Լնկալտւ գնա պատուով զօրավարն 
հռոմալեցի և. եցոլց նմա գութ մեհր։ Արգարև եհան ի նմանէ որ– 
չափ ինչ տեղիս նուաճեալ էր նա արտաբոլ աշխարհին Հալոցք , 
զպտուղս բազմամեալ պատերազմ աց նորա, և. արկ ի վեր ալ նորա 
տուգանս իբրև. 60,000 բանբարոլ, ալլ եթող նմա զՀա լաստան, և 
ընկա լալ զնա ի թիւ բարեկամ աց և. գաշնաւորաց հռոմ էական ժո– 
ղովրգեան ։ 

Մնալր լանգ հանել գիրս Տիգրանալ մանկան։ Եթէ էր սորա 
լուսացեալ ընդունել զթագն ի ձեռաց Պոմպէի՝ խաբեալ էր զանձն 
անհնարին։ Ե վարձ մատնութեան նորա տուաւ նմա գոլզն գալա– 
ռըն ^ ոփաց (հանդերձ ^Հորգուօբ, ըստ Մպպիանու, որ գնէ լետոլ 
անցևալ գամ են ալն առ Մրիոբարզան ար բալ ^ապագովկացւոց, ալլ 
չէ հաւտնութեան^, և. պահանջեցաւ ևս ի նմանէճ տալ ի ձեռս 
զա մուրս գանձուց գաւառին իւրոլ ի հատուցանել զգինս փրկանաց 
հօրն։ Թ#ւոլնն Միհրգատալ ըմբոստացաւ, զի ապախտիս մեե զպտր– 
գևն համարէր* նա խրոխտացաւ իսկ ալնպէս ընգգէմ Պոմպէի՝ մին¬ 
չև արկանել զորավարին զնա ի շդթալս։ Մրգարև բռնաբարութիւն 
էր ալս իրաւանց ազգաց և թշնամանբ առ ար բալն Պարթևացք որ 
խնգրէր զա զատ ութի ւն փեսա լին իւրոլ• ալլ լալսմ ևս եզև Պոմ- 
պէոս լետ լաղթու թեանն ամբարտաւան ալն չափ՝ որ չափ լառաջն 
լեալ էր մեղմ և զգօն և առատ ի խոստանալ։ Հակառակ բողոբա– 
նացն Հր ահա տալ՝ մանուկն Տիգրան , կին նորա և որգիբ առաբե- 
ցան ի Հռոմ ի հանգէս ձաղութեանն Պոմպէի»։ ք%էլնաբ, Միհրդ* 
Եւպատոր։ 

13. Հաճեցունելու համար ազգալին աւանգութիւն մը, թէև 
վկալաբանական՝ լիշենբ հոս կէտ մի Հալոց դարձին պատմութենէն9 
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որ կարէ նաև. իբրև. ի հանդէս համարոլիլ Տիդրանալ դաշնակցու– 
թեանն ընդ Միհրդատալ լարշաւանս այս վերջնոլն լարևմուտս ընդ¬ 
դեմ Հռոմալեցւոց։ Արդէն լիշեցինք, թէ ի դաղնակցութէրանն Տիդ– 
րանալ ընդ Միհրդատալ պա լման դրուաՆ էր՝ թողուլ նուաճեալ եր¬ 
կիրներն Միհրդատալ, իսկ զաւարն՝ Տիդրանալ։ Ըււա ՜Աաաթանդե– 
ղոսի՝ լալլէւալլ տեղիս Հալոց , ման ասանդ լարև-մտեան կամ ի ստո¬ 
րին գաւառս՝ կալին լունական դից պատկերներ է զորս Լ»ւ* 

սաւորիչ։ Ադաթանդեզոս կը լիշէ ալս չաստուաՆներն հալեր էն կամ 
արևելեան դիցաբանութեան անուններով-Անահիտ $ Տիւր դիք 9 

ար ամազդք Նան էական դիք* Ե իհրք %Լահադն, Ասա •ժհ* որք ի I՝*որե– 
նացւոլն կը կոչուին լունական անուամբք-Արաոեմիս, Ապողոն կամ 
Հևրմէս, Դի ՈԱ, \Լթեն աԱյ Հեփև ստոսք Հերակղէս, Ափրոդիտէ։ Աք.ա– 

թանգեղոս չպատմեր, թէ երբ կամ ուստի և. կամ լոլր ձեռն եկաՆ 
էին ալն պատկերք ի Հալս, սակալն համաուօտ դիցաբանական մեկ– 
նոլթենէն, զոր կը լարէ ցուցնելու համար ալն աստուաՆոց պաշ¬ 
տոնը կամ ազդաբանութիւնը ալս ինքն թէ Տիւր դիք (Ապողոն) էր 
Հւերազացոլց երազընդհանա, իմա պատգամատու կամ լալտնիչ դաղտ– 
նեաց , և. Հդրիչ ուսման ճարտարութեան», ալն է գլուխ Մուսա լիցֆ 
կամ ուսման 1ւ դպրութեան պէսպէս ճիւղերուն, թէ Արամազդ 
Հ*\՝իոս^ էր հ"*լր աստուաՆոց, Նանէ (Աթենասդուստր Արամազ– 
դալ, ըստ առ. աս պելին Ննեալ էու֊ղզոլ Նորա, 1ք^յւ (Հեփեստոսի՝ 
որդի նորին Արամազդալ—կը տեսնուի թէ հեղինակն Ադա թան դե– 
ղոսի կը ճանչնար ալս աստուաՆոց լունական Նազումը։ ԱՀա բուն 
բանք Ադաթանդեղոսի։ 

*Անդէն վաղվաղակի թագաւորն ինքնիշխան հրաման աւն և 
ամենեցուն հաւանութեամբ գորՆ ի ձեռն տալը երանելւոլն €է*բի~ 
դորի զլառաջագոլն զհալրենական հնամեացն նախնեացն և. ղիւր 
կարՆեալ աստուաՆսն, չաստուաՆո անուանեալս՝ անլիշատակս առ¬ 
նել, ֆնջել ի միջոր Ապա ինքն իսկ թադտւորն խաղալր ամենալն 
զօրօքն հանդերձ ի Լաղարշապատ քաղաքէ՝ երթեալ լԱրտաշատ 
քաղաք, աւերել անդ ղբադինսն Անահտական դիցնք և. որ լԵրազա– 
մոլն տեղին անոլանեալ կարդալր։ Նախ դիպեալ ի –ճանապարհի 
երազացոլց երազընդհան պաշտաման Տիւր դից, դպրի դիտութիլն 
քրմացն, անուանեալ դիւան գրչի Արմ գդի ուսման ճարտարութեան 
մեհեան* նախ ի նա արկեալ ձեռն* քակեալ ալրեալ աւերեալ քան¬ 
դեցին։ ** * Ապա երթալր հասանէր ի *Նարանաղեաց դաւառն, ղի և 
անդ զանուանելոցն զսուտ աստուաՆոցն ղբադինսն կորՆանեսցեն• 

որ էր ի դեւղն Խորդան, մեհեան անուանեալ սպիտակափառ կիցն 
հարշիմինիալ։««» Ապա երթեալ հասանէր լամուր տեղին լան ուա- 
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նեալ լԱնի, ի թ՛ագա սոր ական կալեանսն հանգս տոցաց գերեզւէ անագ 
թագա սորալն Հա լոշ։ Եւ. անգ կորՆանեցին գրագինսն ևս գիցն Ար ա– 
մաղգալ, հօրն անոսանեալ գիցն ամենալնի։**. &ետ ալսորիկ անգկն 
ի սահմանակից ի գա սառն լՆկեղեաց ելանէր*** ի մեՆ և ի բոսն 
Հալոց թագասորացն ի տեղիս պաշտամանցն, լԱնահտական մեհե– 
նացն լԵրեղն ասանին««•« փշրե՜ին զոսկի պատկերն Անահտականաց 
գիցն•«« Եւ. անտի րնգ գետն Ղ*ալլ լալնկոլս անցանէին* բանգէֆն 
գնան էա կան մեհեանն գստերն Արամազգալ ի ք^իլև §ասանի։*** 
Աւգա փոսթացևալ հասանէր ի գա սառն մերջան*** ի Մ հր ական 
մեհեանն անոսանեալ որգսոլն Արամազգալ, ի գեսղն զոր Ւագալա– 
ռիճն կոչեն ըստ պարթևարէն լեգո սին ։««« Լտւաւ 1րիգորիոս, թէ 
Վահեվահեան մեհեանն մնացեալ ե Տարոնոլ, մեհեանն 
մեՆագանձ, լի ոսկսով և արՆաթով, և բազոսմ նոսերթ մեՆամեՆ 
թ ագասորաց ձօնեալ անգք ոսթերորգ պաշտոն հռչակեալ, անոսա– 
նեալն վիշապաթաղն Վահագնի, լաշտից տեղի թ թագասորացն Հալոց 
մեՆաց, որ և անոսանեալ ըստ լա՚ճաիս պաշտաման տեղեացն՚ 8աշ– 
տիշատ. զի լալնժամ ևս գեռ շէն կալին երեթ բագին թն ի նմա. 

*առաջին% մեհեանն Վ ահեվահեան է երկրորդ ոսկեմօր ոսկեՆին գից 
Հբոսն Անահիտն Հալոցի, և բագինն իսկ լալս անոսանեալ ոսկիհատ 
ոսկիամօր գիցն, և երրորգ մեհեանն անոսանեալ Աստղկան գից 9 

ռենեակ Վահագնի կարգացեալ ըսա լոսն ականին, որ ե ինթե Ափրո– 
գիտէս* (Ագաթ. ՃԸ 

Ագաթանգեղոսի օւոսթերորգն բառը պէտթ չե առնոսլ ^Վա– 
հագնե% որպես թե ո*–թ տեղ պաշտօն ուներ Վահագն ի Հալս։ Ջիթ 
ոսրեթ լիշոսաՆ ի հին պատմոսթեան մերոսմ, ոչ առ Ագաթանգե¬ 
ղոսի և ոչ առ Ւոսզանգալ և V*որենացսոլն* ոսրիշ պաշտոնատեղի 
Վահագնի բաց լԱշտիշատալ։ Ագաթանգեզոս կամի ասել, թե Աշա^ր– 
շատ եր ոսթերորգ պաշտոնատեղի ի Հալս» Արգարև ոսթ տեղի թ 
եէնյ լորս կը մտտոսցոսեր պաշտոն գից ի Հալս առ ^ըիցէորի*– ի 
սկզբան գար ձին Հալոց—Արտաշատ, ^ա գա սան, Անի, Երի զա, &՝իլ, 
ք^որգան, Ւագալաւսի՝ճ և Աշտիշատ։ 

Հասանական ե ոսրեմն9 թե ալս ամենալն գիթյ լոսնական դի¬ 
ցաբան ոսթ եան ամբողջ Պառնասն% վաղոսց կար ի Հալս լա ռաջա- 
գոլն թան զՏրգատ և զՎոսսասորիչն։ *\ը մնալ գիտել, թե եթե ալն 
պատկեր թ, ինչպես հասանական ե> բերոսաՆ եի^ ի Ցսւնաց—թան- 
զի Հալթ ի բնե կրօնիսթ զրադաշտական, անագան ոսրեմն ընկա¬ 
լան գիցապաշտոսթիսնն լարևմտեան գրացեաց իսրեանց \ապադով– 
կացսոց — &րբ բերոսեցան և լոլր ձեռն։ Կարենա ցին կը գնե բե¬ 
րոսաՆ առ Արտաշիսիս ոմամբ, զոր կը համարի հալր Տիգրանաէ 
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մենի։ (Լրտաշէս որպէս թէ անթիւ զօրօբլ կք արշաւէ լարևմուտս 
մինչև ի (Հունաստան և ալար առնլով ալն պատկերներն՝ կը ղրկէ 
ի Հալս։ ԱՀ ա \**որենացւոլն պատ մ ութիւնն ըստ բնագրին։ 

ալն ժամ հրաման տալ Ար տաշէս զօր լարուցանել լարևելից 
և ի հիւսիսոլ բազում (ոլժ9 մինչև ոչ գիտել նմա զհամարն9 ալլ 
լանցս և լիջևանս քար ըստ մարգաթուի կարկառ.՝ նշան բազմու- 
թեանն թողուլ։ Հ*աղալ լարևմուտս* ** և գտեալ լ\Լսիա զպդնձաձոլլ 
ոսկեզօՆ պատկերս զԱրտեմիգեալ և զԱպողոնԷ* տալ բերել յաշ– 

խարհս մեր9 զի կանգնես ցեն լԱրմաւիր։ (Լոր առեալ բրմապետացն 
որ էին լազգէ Վ^ահունեաց՝ զԱպոդոնին և զԱրտեմիգալն կանգնե¬ 
ցին |Ար«էաւիր* իսկ զՀերակլալն զառնապատկերն 9 զոր արարեալ էր 
ի Նկիւղեալ և ի *Նիպինոսէ *Հրետացւոլ (անգրիագորՆբ զորս կը 
թուին ակնարկել Պլինիոս և ^\եգրենո )9 զ*Լահագն իւրեանց վար– 
կանելով նախնի (կը թուի ^Լահունիբ կը կարՆէին զանձինս սերեալ 
ի Վահագնէ)՝ կ անգնեցին ի Տարօն լիւրեանց սեպհական գեւղն Աշ– 

տիշատ9 լեա մահուանն (Լրտաշիսի։ (Տես և յԱ* մասին Պատմու- 
թեան մերոլ9 էջ 218, 219)։ 

«ք՝ալց— կը լաւելու հ*որենացին — և լ(*Աագալ առեալ պատկերս 
զ*հիոսի9 զԱրտեմիգալ9 զԱթենար զԵփեստուք զԱփրոգիտեալ՝ տալ 
բերել ի Հալս* որ ոչ ժամանեալ միջամուտ լինել լաշխարհս՝ լսեն 
գբօթ մահուանն (Լրտաշիսի* և փախուցեալ ընկենուն զպաա- 
կերսն լամրոցն լԱնի, և բուրմբ զնոցին զհետ լինելով՝ գագարեն 
առ նոսան։ 

հ*որենացին 3*9* ♦ գլխոլն մ էջ (Լրտաշիսի որգւոլն Տիգրանալ կու– 
տալ զետեղել ալն պատկերներն լալլևալլ տեղիս* - <ւՅետ Արտաշիսի 
առտջնոլ թագաւորէ Տիգրան որդի նորա։*** նւ. ժողովեալ զզօրս 
Հալոց՝ ընգգէմ երթ՛ալ զօրացն Ցունաց, որք լեա մահուանն Ար– 

աաշիսի հօրն իւրոլ և ցրուելոլ զօրացն՝ հետամուտ էեալ գիմեալ 
գալին լաշխարհս մեր։ Որոց ընգգէմ պատահեալ Տիգրանալ՝ արգե– 
լեալ ի վերջ նահանջէ**** և գառնալ լաշխարհս մեր։*** քրր– 

մացն որ եկեալ էին ի Յունաց9 զմտաւ աՆեալ զի մի ի խորագոլն 
Հալս վարիցին՝ պատ՜ճառեցան ըղձութիւնս, իբր թէ գիրլն անգէն 
կամի ցին զբնակելն։ Օրում հաւանեալ Տիգրան՝ կանգնեաց զողոմ– 
պիական պատկերն Ղ՝իոսի լամուրն լ\Լնիք և զԱթենաս ի և 
զԱրտեմիգալ զմիւս պատկերն լՆրիզաք և զԵփեստոն ի ք ագալառինջ։ 
(*ալց զԱփրոգիտալ զպատկերն իբրև Նրակղեալ տարփաւորի՝ առ 
նորին պատկերին Նրակղեալ հրամալեաց կանգնել լաշտից տեդիսն։ 
Եէ. ցասուցեալ ընդ Վահունիսն, եթէ ընգէր լիւրեանց սեպհակա¬ 
նին իշխեցին կանգնել զպատկերն ՆրակղԼւ, առաբեալ ի նորին Հօ– 
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րէ% ընկևնու պնոսա ի քրմութենէն9 և զգեւդն (Աշտիղատ) լար Հու¬ 
նիս առն ու. լորում պատկերքն կանգնեցան՝»։ 

Ըսա ի՚որենացւոլն Տիգրան լետ ալս գորՆոց կիջնէ ի Միջա– 
գետս (ինչպես կ՛երևի՝ ակնարկելով Տիգրան ալ Ասորւոց տիրելը9 զոր 
չգիտեր ի*որենացին)9 և. գտնելով անգ Ասորւոց թարշամին անուն 
աստուՆոլ ուրու հ պատկերն ի բիւրեղէ9 ի փղոսկր է և լարՆաթռլ 
կու տալ տանել ի Լալս և. կանգնել ի Խորդան։ 0,|# է ք՝արշամի¬ 
նի ալն \Լգաթանգեղոսի9 սպիտակափառն 9 ինչպէս հալանական է՝ 
ալս պես կոչուաՆ վասն րիւրեղին9 փղոսկրոլ և. արեաթոլ9 որ տեսիլ 
իմն սպիտակ փալլուն կ՝ ըեՆալԷին պատկերին։ «Աւ^ա ինքն (Տիգ¬ 
րան) իջանէ ի Միջագետսք և գտեալ անդ զք^արշամինալ զպաա– 
կերնյ զոր ի փղոսկրոլ և. ի բիւրեղէ կազմեալ էր տբՆաթով հրա– 
մալէ տանել կանգնել ի Խորդան» ($ս$$ր♦ ք*# Լուսաւորիչ ալս 
պատ մութ եան համեմատ գտաւ բոլոր ալս կ ռոց պատկերները ՛ճիչդ 
Ագաթ անգեղոսէ նշանակետլ տեղերն ըստ պատմութեան նորին 
\Լգաթանգեղոսի9 որպէս տեսաք վերագոլնն։ 

\Լրտաշիսի և Տիգրանալ արշաւանին վրալ հանդերձ մանր մա¬ 
սամբ խօսուաՆ է ալլուր (ՍԼ մասնք էջ 26&—268)• հոս սա միալն 
կը լալելունք համառօտիւ9 թէ լառաջ Հան զՏիգրան և ղՄի– 
հրգատ » ալն է լառ աջ Հան 90 նախ Հան ղ^ր*% լարևելէց լարև– 
մուտս արշաւանհ ՓոՀուն \Լսիոլ և. Տունաց վքա1 եզան չէ և. չկա– 
րէր ք՝ո1որ ալն երկիրներն էին ընդ վերին իշխանութեամբ 
Հռոմալեցւոց9 1ւ նախորդը Տիգրանալ չունէին ոչ պատճառ և ոչ 
զօրութիւն լարձակելոր մանաւանգ առանձինն, Հռոմալեցւոց վրադ* 
նախ Միհրգատ Ննաւ ալս խորհուրդը9 և. ալն լետ ՏՕ–ին9 ինչպէս 
լալտնի է մեր նախընթաց պատմութենէն։ Օւստի ստուգութեամբ 
կրնանք ըսել9 թէ ալն պատկերք իբրև, ալար լ\եսիոլ և. ի Յունաց 
բերուաՆ են ի Լալս9 եթէ երբեք բերուաՆ են% լար ղալանին Տիգ¬ 
րան ալ ևւ Միհր դատ ալ։ 

\Լգաթանգեզոսի հեղինակն հաւանականապէս վկա լա բան ութ են է 
ուստեք կառնու9 թէ ալն գից արձաններն կալին ի Հալս ալլևալլ 
տեղեր9 և. թէ Լուսաւորիչ անհետ ըրաւ ղնոսա♦ սակալն խնդիր է9 
թէ Խորենացին ուստի առաւ։ \՝*որենացին իւր առաջին աղբիլրը 
Մարիբաս բերելով մինչև ի վախճան թագաւորութեանն Վ^աղար– 
ղակալ լտքորգաց նորա Արշակալ և Մրտաշիսի պատմութեան իբրև 
աղբիլր կը լիշէ ղԱփրիկանոԱք որպէս թէ իսկ և իսկ զկնի Մարի– 
բասալ կսկսի առնուլ ալս անուանի ժամանակագրեն։ Թալց չէ հա¬ 
լան ական 9 թէ \Լրշակալ և \նրտաշիսի և Ցունաց պատկերներուն աւար– 
առութեան և բերուելով զետեզուելուն ի Հալս ալն երկար և մանր 
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պատմ ութ իւնը կրնար գտնուիլ ի ժամանակագրութեանն ^հֆրիկա֊ 
նոսիք և ոչ* թէ ^որենացին ունեցա ւ երբէք զԱփրիկանոս։ \ալսմանէ 
ևս տես լաո՜աջնում մասին Պատմութեան մերոլ, էջ 265» 266)» 

\Ըորենացւոլն պատմութեանն զպատկերաց հա լան ական գաղտնիքն 
ալս է։ ^որենացին, որ ինչպէս լալան ի է իլր պատմութենէն, շատ 
աղօտ և հարևանցի տեղեկութիւն ունի Լո.ոմալեցւոց պատմ ու֊ 
թեանք ուստի և Տիգրանալ պատերազմներուն ընդ նոսա թէ Մի֊ 
հրդատալ հետ և թէ աո՜անձին՝ ինչպէս ըսինք, ալս երկ ու թագա֊ 
ւորաց լարձակումնևրն լարևմուտս կոլս Լո֊ոմալ ևցւոց գէմ՝ կ՚ըե– 
Նալկ– կարՆեցեալ Արտաշէսի, Տիգրանալ հօր աշխարհակալոսթևան՜ 
ոգւոլնք և պատմութիւնը կը ձևէ ըստ պատմութեան արշաւանաց 
Աքեմենեանց, ՚հիւրոսի և լաքորգաց նորա 1*ա րեհի և ՝$սերքսիք ի 
վեր ալ Շունաց։ (Տես Ա« մասն Պատմութեան մերոլք էջ 265, 266)» 

Եէ. որովհետև կը կարդալ լԱգաթանգեղոսի քոլն Հարտարաց նշա֊ 
նաւոր դից պատկերներ լինել ի Լալս% կը համարի զնոսա ալն ար֊ 
շաւանաց ժամանակ իբրև ալար բերուաե ի նմին ԱրտաշիսԷ, և 
զետեղուաՆ լորգւոլ նորա Տիգրանալ ալն տեղերն, ուր գտաւ զնոսա 
Լուսաւորիչ և ջնջեց։ Լոս ներոլի մեղ ընել սա գիտողութիւնը։ 
նթէ ի միոջէ կողմ անէ ք լեցեալ ի վկալութիւն ^որենացւոլէւ, ըն֊ 
դունինք, թէ աո՜աջին Արշակունիք (Աբտաշէս, Տիգրան կամ ո ոք 
և է) լցին զԼալս Ցունաց գեդարուեսաին երևելի գորեուաՆներովՒ 
միւս կողմա նէ9 լեցեալ ի վկալութիւն Ագաթանգեղոսի՝ պարտիմք 
ընդուներ թէ քրիստոնէական չափազանց իմն եո՜անդն ջնջեց կո֊ 
բոլս հին արուեստին ալն երևելի մնացորդներն։ 

14, Գիտել պարտ է սակալն9 թէ Լալք լաո՜աք ադոլն իսկ քան 
զՏիգրան ունէին ուրիշ պատկերներ, ման ալանդ Անահտալ, որ կը 
թուի լեալ ա զգա լին աստուաե։ Տրդատ կ՚անուանէ զԱնահիտ «փա ո՜ք 
ազգիս մերոլ և կեցուցիչ» (Ագաթ* Ե*), և ալլուր (%«)> «II եՆն ԱՆա– 

հիտէ որով կևալ և զկենդանութիւն կրէ երկիրս Լալոց»։ Ատ բաբոն 
ի խօսելն զդից Լալոց% զԱնահիտ համարի գլխաւոր աստուաՆ♦ «Ամե֊ 
նալն դիք Պարսիցք ասէ9 անխտիր պատուին ի Մարաց և ի Լալոց* 
բալց Անահիտ է մանաւանդ զոր պաշտեն Լալք աո՜անձինն, ունին 
նմա կանգնեալ մեհեանս լալլևալլ տեղիս, մանաւանդ լնկեղեաց»։ 
Աշտիշատու Անահիտն մանաւանդ թուի թէ կար ի վաղուց։ 

1Տ, Գիցապաշտութիւննք որ աո՜աւել քան լալլ գաւաո՜ս Լալ- 
ոց լարևմտեան մասին էր եաղկեալ էր նման, թերևս և դուստր 
պաշտամանց հապադովկիոլ և Պոնտոսի, որպէս է տեսանել ի 0տբա¬ 
բոն է։ Ցալսմ նմանութենէ և լալլոց, որ կալին ի մ էջ արևմտեան 
մասին Լալոց և վերոլիշեալ սահմանակից գա լա ուա ց, թելադրեալ 
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կրնա լին ր թ՜երևս համարել պատմական զաւանգութիւնն նուա՜ճե՜ 
լոլ \Լրամալ ոսրումն Հարուլ թագասորի վաղ ժամանակալ յ ըստ 1°»– 

րևնացւոլնյ զարևմտեան կողմանս Ս*եՆին Հալոց և տալ բնակչացն 
խոսել հալեր էն՝ եթէ չուն էին ր Ետ րա բոնի վկալութիւնը ք թէ արև֊ 
մտեան գաւաուր Հալոցք որպէս նկեղեացք Չարինք մերջան և ալլ 
ևս գաւառր որ շուրջ զեորօր էին ի սկզրան Կապագովկա ցւոց և 
տլլոց սահմանակից ազգացք և նուա՚ճեալ աստ ուրեմն առ. առաջին 
Արշակունևօք՛ առին զլեզու նոցա♦—«Աչւաարսիաս և ՀԼարիագրէսփ* * 
հանին ի Խաղտեաց և ի Աոսիներաց զնարին և զՆերֆան* և ի նա– 

աալոնացւոց* պԵկեղեաց և զամենալն կողմն \Լնտիտաւր ոսիէ գա֊ 
ւառր7 որ ալսր միութեան աղա գալ խօսին ալժմ ղմի և պնոլն լե֊ 
զու» (Ետր* 14. 5), ^Հապագովկիա, կամ Ղ*ամիրր ըստ Հալոց ք 
կը կոչուէր ի սկզրան ք որպէս ասէ 0 արա բոն՝ բովանգակ արևմը֊ 
տեան սահմանակից երկիրն Հալոց9 երկիր ընգարձակ, որ իբրև եր¬ 
կ՛ս» լե իմն պարանոց ձգեալ ի Նոցոլե Նսոս է (՝*Իժկէ,ա) մինչև ի հա– 
րա լա լին արևելեան Նալր Եւրսինոս Նովու կը բաժնէր զթերա– 
կղզին Փորան Ասիոլ ի բուն ի մեՆէն Ասիոլ։ օւԿապտդովկացիր, ասէ 
Ետրաբոնյ ի սկղլւան էին երկու աղգր ուրոլնր ի միմեանց և՛ տոհ¬ 
միս և՛ լեզուաւ։ նախնի ր ի թուելն զաղգս ալնր մասին \Լսիալ% 
լետ ^ապագովկացւոց գնեն զձատալոնացիսյ և զկնի ատալոնացւոց 
ղժողովուրգս որ լալնկոլս Եփրատալյ թէպէտև ոչինչ խտիր տեսա– 
նեմր ալսօրյ ոչ ի բարս և ոչ ի լեզուս ^ատալոնաց և ալլոց բնակ– 
չաց ^Հապագովկիտլ* սակալն ստոլգ էյ թէ հատալոնր էիե ուրոլն 
աղգ9 մինչև Արիարաթյ որ զառաջինն եկաց թագա լոր ^Հապագով֊ 
կացւոց՝ արկ ղնոսա բռնի ընդ ^ւրով իշխանութեամբ»։ Պարսրյ 
լետ տիրելոլ Փորուն Ասիոլ՝ բաժնեցինյ ըստ \)տրաբոնի9 զհտպա– 
գովկիա լերկուսյ սատրապութիւն անուամբյ որ լետոլ առ 1&ակե– 
գոնացւովր եղան ուրոլն թագաւորութիւնրյ ապա գովկիա մեե և 
Պ#»էր տոս։ Մ օա ի ժամանակս 0 տրաբոնի՝ է ռոմ ալեցիր տիրելով Փո¬ 
րս ւն և լա ռաջա կողմ ան Ասիոլ% արարին նահանգ զմեՆն հապաղով֊ 
կիա9 որ առ Արրեղալոսիւ վերջին թագաւորալ մ եՆին ՚հապագով– 
կիոլ և առ նախորգօր նորա կը բաժնուէր տասն զօրավարութիւն* 
կամ գաւառ յ որոց գլխաւորրն էին ^Հատալոնիա, Տիանիտիսյ ալն է 
Անահտական գաւառյ Տ ելիտինէ և V որիմենէ։ Առաջին երերն էին 
աեդիր գիցապաշտութեան իբրև զԴարան աղին, պԵկեղեաց և զՆեր֊ 
ջանյ որոց էին սահմանակից։ 1՝ հատալոնիա էր մոմանա րաղարք 
ի նեղ և ի խորանիստ հովտի գօտւոլն Անտիտաւրոսի յ նուիրեալ 
® ա անուն աստուաՆուհւոլեյ որ կը թուի լեալ աստուաՆ պատե¬ 
րազմի յ որպէս Ենիոլն Յունաց (Անգեղյ տես Ա* մասնյ էջ 252* 
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253) և ՊէԱոնաչն էո.ոմաչեցւոց։ Ա«– Ատրաբոնիւ, որ ականատես 
էր% մոմանալն ^ապադովկիոչ էր ընդ իշխանութեամր քրմապետիդ 
որ էր երկրորդ թագա լորին և. թագտւորազն, և թիւ քրմացն, կամ 
արանը և կանանց նուիրելոց ի պաշտոն աստուաՆոչն% էր աւելի 
քան զվեց հազար։ ԱՀա րանք Ետրարոնի* «Ւ րուն իսկ չԵՀետիաաւ– 
րոս, ի հովիտս անձուկս և. խորս գօտւոչն է մոմանա, անուանի 
մեհենիւն նուիրելով դիցն Մա, նոլն զոր մերն Ենիոչ կոչեմ ր։ 
մանա է քաղաք նշանաւոր, րա($ ՂէլՕ մեՆութիւն պարտի մտնա- 
ւանգ րազմութեան մոքելոց կամ ըղձիքք և ստրկաց նուիրելոց, որ 
անդ րնակին։ քանակի չք քաղաքին, թէպէտև ի րնէ Կատաչոնք և 
ըստ անուանն ընդ իշխանութեամր արքա չին Եապադովկիոչ են սա- 
կաչն հպատակք քրմապետին Մ աքար քրմապետն ունի զտեսչու– 
թիւն մեհենին։ Շեր թալ մեր չաչցելութի ւն մեհենին% թի՛– ստրկացն 
էր վեց հազար, ընդ այ/ւ և ընդ կին։ Օւնի մեհեանն կալուաՆ ըն– 
դարձակք զորոչ զհասն և զմուտ առն ու քրմապետն, որ է աստի֊ 
՜ճան աւ և րարձու երկրորդ զկնի թազա լորին, և մինչև ցարդ գրե֊ 
թէ միշտ թադտւորն և քրմապետն ընտրին ի նմին տոհմ է*։ «Օրի¬ 
նակ պաշտաման աստուՆոչն Մա—կը չալելու Ետրարոն—ետ կար¬ 
ճեր թէ Ովրեստէս չետ փախստեանն ընդ քեո. ի լրում Նփիգենեաչ 
ի Տաւրիտէ (Փրիմէ)՝ եմոչՆ չաչս երկիր զպաշտօն Տաւրեանն ԱՆաՀ– 

տալ. աւանդութիւնն չալելու ևս, թէ եղբաչրն և քոլը ի նշան 
սգոչ եդին զդիսակս իւրեանց ի վեր աչ րադնի դիցն, և ի դիպաց 
աստի առ. քաղաքն զանունն մոմանան ^Օա^ր» 2« 3)տ էԱՏ։ոլանք 
էր ի ^ատաչոնիա նաև մեհեանն \եպոզոնի (Վյոհագն Հաչոցի մե– 
Նտրեալ չոչժ ի Կապադովկացւոց, չօրինակ «աչլոց պաշտօնատեզեաց, 
և միւս ևս մեհեանք անուանեալ հաաաչոնեանն Ապողոնի, «քեՆա– 
րեալ ընդ ամենաչն Կապադովկիա, էըրե– տիպ և օրինակ աչ չու 
նո լիրա կան շին ուաՆոց, որ դոն չաշխարհին չաչնմիկ ա (\էտր* 2# 

5)< Երրորդ անուանի մեհեան էր մեհեանն Արամազդաչ ի Վէէրասա 
քաղաք Մորիմենէ գաւառ.ին։ Ւ շինուաՆս մեհենին կը պատսպար– 
ուէին քուրմք երեք հազար, և մեհեանն ունէր կա լուտես $ որ 
կու տա չին տարուէ տարի հնդետասան քանքար ի սպաս քրմապե¬ 
տին։ «Ւ նահանգին \քորիմենաչ, ի Վ|րՏրասա, է մեհեան \Լրամազ– 
դաչ, րւրոչ ի սահմանին դիլրին է պատսպարել երեք հազար ստըր֊ 
կաց մեհենին, և որոչ կալուաՆք տան քրմապետին հասս ամի ամֆ 
հնդետասան քանքար։ քրմապետս աչս, աստիճանաւ երկրորդ զկնի 
քրմապետին 4.՜#ւէանալ է իբրև զնա ցկեանս» (\էտր* անդ)* ք1 նմին 
գաւաո.ի էր միլս ևս մեհեան 1Լրամազդաչ, որոչ քրմութիւնն խո– 
նարհագոչն էր քան զՎ^ենասաչն, կարևոր սակաչն ըստ րաւակա– 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 161 - 

նին։ հ&րմապետութիւնն մեհենին Գեկեանն \եըամազդայ9 երրորդ 
ըստ պատուոյ քրմութեան՝ խոնարհադոյն է յօ յժ քան զքր մ ու¬ 
թի ւնն Վենա աս ի չէ սակալն դոյզն ինչ և աննշանն (Յար* անդ՝)։ 
I1 Տիանիաիս էր հասդաբաղ քաղաք, անուանի մեհենիւն Անահտայ 
Պերասիայք որ Հունի—ասէ 0տրարոն ականատես—քուրմս կանալս9 
զորող ասի թէ գնան րոկ ոտիւք ի վեր այ կայեական ղ հրոյ ան¬ 
վնասն։ «Որպէս զԱնահտայն Հայող յԵրիզա% նոյնպէս զՊերասիայն 
Անահտայ պատմի կը յաւելու տրարոն—վէպն Օվրեստեայ ևլ է1– 

փիգենեայ9 որող փախուղեալ ասեն զպատկեր դի$ն ի Տաւրիտայ9 
որպէս 1ւ անունն յայտ առնէ Պերասիա, իբրև, թէ եկեալ յայնմ 
կուսէ եովունն ^Օաք» Ա$ւ^)է 

1Ճ« Այս տեղեկութիւններէն կը տեսնուիյ թէ կարք դոն է 
կրօնիղ կողմանէ9 սերտ կապ անգէն իսկ առ. հեթանոսութեամբ ի 
մ էջ հապադովկիոյ և արևմտեան մասին Մենին Հայող։ Այււ կապ9 
որ յետ քրիստոնէութեան խղուան էր9 կռապաշտութեան անկմամբ 
ի հապադովկիաք մինչև Հայաստան կը դանդաղէր հետևել իւր քրիս– 
տոնեայ դրաղւոյն՝ պնգեղալ միւսանգամ յետ դարձին Հայող ի 
քրիստոնէութիւն հեսարիաւ, որ նշանաւոր է յեկեղեղական պատ– 
մութեան մերում կրկին գլխով։ իբրև միջող լուսաւորութեան ազ¬ 
դին և իբրև կեդրոն եկեղեղական իրաւասութեան ք որ տևեղ իբրև 
երկու դար։ \Լրդարև Գրիգորք թէ իբրև առաքեալ և թէ իբրև 
քահանայապետ Հայող* էր պտուղ հեսարիոյ։ Այս երկու պատ՝ճա- 
ռաւ մանաւանդ կը յիշուի հես արիա ստէպ ի դիրս Վգա թանգե¬ 
ղս սի յ Ւուզանդայ և ^որենաղւոյն։ Ցետ բառնա լոյ ձեռնադբու– 
թեան կաթողիկոսաղ Հայող հապադովկիոյ թեմէն, նախ առ Պա– 

պաւ ըստ մասին9 և ապա բոլորովին առ \)տհակաւ% հեւ արիա մոռ– 
ղուեղաւ ի Հայող« արդէն առ Եղիշէի և Փարպեղւոյն չենք գտներ 
յիշուաՆ %եսարիոյ անունը։ ՝8ա1ւ ւջայլ պատմագիրս մեր Ւ*որենա- 
ղին է9 որ աւելի տեղեկութիւն կուտայ մեղ զհեսարիոյ։ Այս հայր 
պաաոմադրաղն Հայող կը համարի զհեսարիաք այն է ըստ մեզ 
Մաժաք հին անուամբ՝ շինեալ առ Արաւքաւ.» որ ըստ պատմութեան 
նորա իբրև առաջին աշխարհակալ հայ% տիրեղ բովանդակ հապա– 
դովկիոյ և Փոքուն Հայող«-«Որ յարևմուտս կոյս ընդ Տիտա¬ 
նե անղն է սորա (Արամայ) գորՆ քաջութեան% ասել կայ մեզ առաջի։ 
Ջորիւք բիւրու հետևակաւ ղօրու և երկու հազ ար հենելովք հա¬ 
սան է ի կողմանս հապադովկաղւող ք ի տեղի որ այժմ ասի հեսա– 
բիա՝»։ Աւզա յետ պատմելոյ զպատերազմն և զյաղթութիւն Արա– 
մայ% Խոբենաղին կը յաւելու♦ «Եւ թողեալ զոմն Մշակ անուն յազդէ 
իւրմէ և րի*~ր մի ի զօրաղ իւրող ի վերայ աշխարհին^ ինքն դառ– 
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նալ ի Հալս» լւալց հրաման տալ բնակչաց աշխարհին՝ ուսանեի 
Փ օսս և զլեզուս հայկական։* ** Եւ զգաստ ակերրտն զոր շինեաց 
յանուն իւր ՛Մշակ կողմնապետն \Լրամայք փորրագունիլր պարըս- 

պեալ որմովր անուանէին հինր աշխարհին՝ Մաժարք որպէս ոչ 
կտրելով ույլղախօսելք մինչև, յևտոյ յոմանց ըն դարձա կա գոլն շի֊ 
նեաՀ անուանեցաւ ^ևս արիա։ Ըսա նմին օրինակի ի տեղեացն ալնո- 

զիկ մինչև, ցրուն իւր սահմանսն զբաղում անբնակ երկիր ելից բնակ֊ 
չօր$ որր. անուանեցան Հայրք ալլ էւ Ջորրորգ* 
թոր* Ա* *Գ.)« Ոչ ալսչափ միայն* ըստ \է*որենացւոյն ^\եսարիա 
կը մնալ ընդ իշխանութևամբ Հայոց մինչև, ի վերջին ամա $/>ք> 

րանայ*-ձքՀայսու ժամ տնակալ թերահաւատութիւն լեալ Տիգրանայ 
ի պատանին Միհրգատ ք չկարՆելով ինրեան րուերորգի՝ չտալ նմա 
մասն ինչ իշխանութեան* և Միհրգատայ արհամարհութիւն կրետ է 
ի րեռւոյն իւրմէ Տիգրանայ՝ ապստամբութեամբ անկանի աո. 41ր– 

սալ»♦♦♦ Օա (Միհրգատ որդի մենին Միհրգատայ) շինէ զՄաժար 
ընգարձակագոյն 1ւ պայնառ շինուանովր , 1ւ անուանէ եսարիա 
ի պատիւ հեսարու։ Եւ յայնմ հետէ բարձեալ լինի իշխանութիւնն 
Հայոց ի րաղարէն յայնմ անէ» (խոր* ք՝* քԼշինութենէ Մաժա– 
բայ առ. Մրամաւ, ինչպէս նաև զնուաճմանէ հապագովկիոյ և 
Փորուն Հայոց կողմևրուն, թէ չեն ամենևին պատմական՝ տես 
յԱ« մասին Պատմութեան մերոյք էջ 151, 158, 159, ուր երկար 
խօսուաՆ է զայսմանէ։ նոյնպէս չէ ամենևին հաւանականք նա 
մանաւանգ հակառակ է ժամանակակից պատմութեան ք թէ եսարիա 
էր րնգ ձեռամբ Հայոց, և ի վերջին ամս Տիգրանայ միայն գա գարե֊ 
ցաւ ի վերաբերելոյ Հայոց։ Նթէ երբէր ^եսարիա և մասն ինչ 
հապագովկիոյ գտնուան են րնգ իշխանութեամբ թագաւորաց Ս՝է֊ 
նին Հայոց՝ այս եղան է առ Տիգրանաւք և այն կար՝ճ ժամանակ 
միայնք այն է ի ժամանակս պատերազմաց Տիգրանայ և Միհըր֊ 
գատայ րնգ Հռոմայեցիս* և ղայսմ կար՛ճ ժամանակէ պարտ է 
իմանալ նաև զասեյն թագաւորին Պապայ, գրելով առ կայսր, յոսօւ 
Ւուզանգայ, թէ օւհեսարեաւ հետ և տասն բազար մեր լեալ էք, 
արգ ի բաց տուր» (ք՝ուզ* Ե# Լք՝#)* Տեսնենք այժմ, թէ ի՛նչ էր 
^եսարիա կամ մանաւանգ Մաժար (Մաղարա ըստ հին անուան- 

րանդի նոր անունն եսարիա կոչուեցաւ աստ ուրեմն, իրր ա ԱրՀ 
քան կէս գար յետոյ, առ Տիբերիւ) առ Տիգրանաւ ըսա պատ մ ու֊ 
թեան 1)տրաբոնիք որ ոչ միայն մօտ էր ժամանակաւ9 այլ և հայ• 
րենեօր այն երկրէն։ 

17* Ստրաբոն երկար կը խօսի ղՄաժարայք զոր կը կոչէ 
հւմայրարազար հապագովկացւոց»։ ւՄաժար մայրարազար հապա֊ 
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գովկացւոց% կոչի և Նւսեբիա (հեսարիա), ալլ ԱրգիակաՆ վերագրաւ, 
զի կալ առ ոտամբ \Լրգէոս լերին, բարձրագոչն տեղի հապաղով– 
կիոի ճաճկեալ մշտնջենավոր ձեամբ, լորոլ ի դագա թան է, րոտ 
պատ մ ութեան ճանապարհորգաց , որոդ գուն ուրեր չաք ողի ելանևլ 
անդր* երեինք լորժամ պարզ և լոտակ է օդն՝ երկորին ճովր մի¬ 
անգամ ալն, Պոնտոս և Նսոս (հ՛ոդ ^ֆ$ֆկէո1)։ թակալն չէ գիր 
տեղւոլն լարմար լինեչոչ մալրաբազար, զի ոչ միալն պա կաս է ջուր 
բազարին, ալլ և է ամենևին իսկ անպատսպար« րանզի նախնի 
թագավորադ ապագովկադւոդ չեղև փոլթ աճել պարիսպ զրաղա– 
բտւն առ. հեղգութեան 1ւ կամ խորհրգո վ, զի մի բնակիչին թի- 
կունս արարեալ զամրովթիվն պարսպադն և. դիպող համարեալ 
զբլովրսն որ զնորօր» լորս ոչ հասանեն նետր գալդ են զաւազա– 
կովթեամբ։ Շաւել և զալն ևս, զի դամար և. անբեր է– երկիրն 
շու՜րջ զրազարաւն, և թէպէտև գիւ֊ր ե. ողորկ՚ չէ լարմար ի 
մշակովթիվնք զի է գետինն ապառաժ ավազուտ♦ թող զի սակավ 
ինչ հեռի ի դաշտին թուի հուր վառեալ ընգ երկրաւ, որպէս 
լալա էր ի ջբհորոդ հր ոլ, որոդ հաս անէ– ճանապարհորգադ պատահել 
լաճ ախ ընգ բազում ասպարէզս ։ Վա«#ձ ալսր ամեն ալն ի հարկ իմն 
է բնակչադ Մաժարալ տալ բերել ի հեռաստան է* որ ինչ պիտոլն 
է ի պաշար իւրեանդ։ Նա և որ աղյբիւրն թուին լթ*ել մեճու– 
թեան երկրին% չեն առանց վտանգի։ Որովհետև. գրեթէ էիք. փալտ 
ի համօրէն ^ապագովկիա, մինչ կոզր լերինն \Լրգեալ ճաճկեալ են 
ընտիր ընտիր մալրեօր կաղնեադ։ &*ուի իմն զառաջինն, եթէ Մա– 

ժարադւոդ գոնեա գիւրին իդէ գտանել փալտ անդ.էն մօտ առ իւ֊ 
րեանս♦ չէ; սակալն ալնպէս* զի առ ոտամբ անտառադն ալնոդիկ 
կաղնեադ* են ընգ երկրաւ ի ճաճուկ գուբր՜հրոլ և ք|այ, առանց 
արձակելոլ արտարս ոչ հուր և. ոչ ջուր, բալդ միալն ուրեր ուրեր 
են մօրր, և. ելան էր լելւկրէ ԳոԼո1*2է9 որում մարթ է բոբբորել ի 
գիշերի, իսկ արտարուստ ոչ ալլ ինչ է տես անել, եթէ ոչ մարգս» 

կանաչագեղս։ 8ալտ ուրեմն է, զի եթէ հմուտր ոմանր երկրին՝ 
լաջողեսդին բազում զգուշութեամբ եր թալ հատանել փալտս յԱք– 

գէոս վասն իւր եանդ պիտոլիդ՝ բազմաց ընգ հակառակն վտանգ, 
մեճ է անտի, գրաստուց մանավանդ գիւ֊րին է անկանել ի գուբսն 
լալնոսիկ, զորս ուստեր գուշակել չէ մարթ։ Ջեն բազում ժամա֊ 
նակրք զի Մաժարադիրն բազում ինչ վիշտս վտանգի կրեցին էաբ~ 
շաւանադ Տիգրանալ ի "4ապագովկիա։ Ւ*ախտեադ զնոսա արրալե 
Հալոդ լերկրէն իւրեանդ և խաղացոլդ ի Ս՝իջագետս, առնել ի նո՜ 
դանէ զգլխաւոր մասն բնակչադն Տիգրանակերտի։ Ա|Հ լետոր լետ 
առման Տիգրանակերտի ի Լռոմտլեդւոդ՝ որոդ միանգամ կարողրն 
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էէն՝ տուաւ հրաման դառնալ ալսրէն ի բնակութիւնո իւրեանց* 
(Սար*)* 

1@. 81րա ^ապադովկիոլ սահմանակից էր արևմտեան մասին 
Մեծին Հ ալոց ի հիւսիսոլ Փոքր Հալք կոչուած երկիրն, ռր Եփրա– 
տալ. կը բաժանուէր ի Հալոց Մեծաց։ ԱրդԷն լիշուած է |Ա« մա¬ 
սին Պատմութեան մեր որ էջ 160» թէ զիարդ Գարեհ Վ^շտասպեալ, 
լետ նուա՚ճելոլ զՀալե (Արարատի՝ քձր^ւր1ք որ ի մէջ ^ովկասու և 
հարդուաց, ի Մ արաց մինչև, ի հապադովկիա՝ Արմնիք անուամբ 
արար նահանգ, որ իբր եօթներորդ կը լիշուի ի սեպաձև արձա– 
նագրութեան նոլն Գարեհ ի։ Մակեդոնացիք բաժանեցին ալս նա¬ 
հանգն լերիս—1 • Մեծ Հալք, որ էր ի սկզբան Երասխալ դաշտը 
(ՄրաքսենԷ^ միալն, հաւանականապէս հին Արարատեան թագաւո* 
րութիւնն♦ 2» ՝Ծոփև Ց« Փոքր Հալը։ Աււ Սելևկեամբք, լետ ԱՆ– 

տիոքոսի մեծի, ալս երեր մասունք Արմին նահանգին եղան մ էն 
մի թագաւորութիւն։ Արտաքսիաս և էՀարիադրէս, թագաւորք, մին 
Նրասխալ, և միւսն ՝Ծոփացճ դրացի ազդերէ երկիրներ նուաճելով 
ընդարձակեցին Արւէնիոլ, ըստ Աունաց Արմենիոլ երկու արւաջին 
մասերը։ Տիգրան, ի լաջորդաց Արտաքսիասալ, ընդ արձակեց իւր 
տէրութիւնը, միացնելով զԾոփս ընդ Մեծին Հալոց♦ Փորը 
Հալք մնաց անկախ։ Նրկու ժամանակակից հեդինակքներէ, ի Պողի– 
բեալ և ի 0տրաբոնէ ունինք զալս9 զորմէ խօսուած է շատ ան¬ 
դամ ի Պատմութեան մերում։ Հնադոլն և հաւատարմագոլն տեղե– 
կութ-իւն զՓոքուէն Հալոց է Ատրաբոնին։ *\Լշխարհ Փոքուն Հալ¬ 
ոց– ասէ աշխարհագիրն լոլն, միանդամալն պատմիչ-է երկիր ըստ 
բա լականին պտղաբեր, որոլ որպէս և աշխարհին ՝Ծոփաց եղեն 
միշտ թագաւորք կամ տոհմ ալին իշխանք, որ դաշնակից էին լա– 
Հախ ընդ թագաւորս բունն անուանեալ Հալոցք բալց առանձին ևս 
դործէին։ Նշխանք Փոքուն Հալոց ոլնէին ընդ իշխանութեամբ իւ– 
րեանց ղհ* աղտիս ևս։ Աալց իըրե– սկսաւ ղօրանալ Միհրդատ Նւպա– 
տոր% է առ. զամենալն երկիրն ղալն, որպէս և զ^Հոզքիս ։ Տեսեալ 
եթէ օգուտ բաղում կալր նմա լերկրէն՝ ետ շինել բերդս եօթա– 
նասուն և հինգք իբրև տունս մեծի մասին գանձուց իւրոց։ Մին ի 
կարևորագունից անտի էր ի վերալ սա հմանին Հալոց 1քէ^ա|ւ Ղ*ի– 
տէր Միհրդատք եթէ անթիւ դիլրութիւնս մարթէր մ ատ ո լցան ել 
նմա դօտին Պարխարալ, ջրալէտն և անտառաշատք թէպէտև լի ձո¬ 
րովդ և սարաւանգիւք, վասնորոլ և ընտրեաց մանաւանդ անգէն 
շինել իւր տունս գանձուց։ Նա և զալս վերջին ծագ թագաւորու– 
թեան Պոնտոսի ընտրեաց իւր ի տեղի ապաւինի ի խաղալն Պօւք– 
պէի արագ արագ լազթութեամբ• և զկալ առեալ լՆկեղեաց՝ կալալ 
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մօտ ի Դասաիբա9– ոչինչ հեռի յԵփրատայ9 որ բաժ անէ որպէս 
յայտ է՝ զՆկեղեաց ի Փոբու.էն Հայոց 9—լեառն մի ջրարբի և մնաց 
անգէնք մինչև առ. երկիւղի9 թէ գուցէ պաշարեսցի անդ եդ ի 
մաի անցեալ ընդ Պարխար մ տանել ի Կողքիս և անտի ի ք^ոսփո– 
րոս։ Մօա ի նոյն տեղի9 այլ ի Փ որբ Հայս* Պոմպէոս շինեաց գնի– 
կոպոլիս բազար9 որ կայ ցայսօր և է բազմամարդ յոյժւ Ի բա¬ 
զում իշխանազ անտիք որ հաւանութեամբ Հռոմ այեցւոց տիրեցին 
Փոբուն Հայոց% վերջինն եղև \Լրբեզայոս։ Ե«ւ(ք երկրին Խաղտեաց 
մինչև ի Լոդրիս իղխէ այժմ Պիւթոդորիս9 կին իմաստուն և վարժ 
ի վարել զտէրութիւնն։ Եղեն սորա ուստերբ երկու և դուստր մի է 
Մին յուստերաց նորա սակաւ մի յառաջ կացուցաւ թադաւոր Հայ¬ 
ոց ՄեՆաց։ Պիւթոդորիս # ամուսնացաւ ընդ Ա|ւ բեղայոսի Լար բայի 
Փոբուն Հայոցի և յետ կալոյ ընդ նմա մինչև ի վախճանել նորա% 
այժմ է այրի և տէր աշխարհացն զոր արդէն յիջեցաբ։ Ասասցուք 
և որ ինչ վասն է՚սղտեաց է։ Ընդ երկիր սոցա անցան է Պարխար։ 
Եեղբ որ ի լերինս բնակեն* են վայրենի։ ԵՆ ցեղբք որոց տեղիբ 
բնակութեան են գլուխբ Նառոց կամ տանիք փայտակերտ աշտա– 
րակաց որ Մոսէնէ կոչին9 յորմէ Մոսինէքն անուն ք զոր ետուն նոցա 
հինբն։ Այս ամենայն բարբարոսբ ոչ այլ ինչ ունին յուտել, բայց 
զ։քիս էրէոց և վայրի կաղին9 որ թօթափին ի Նառոց* ունին և 
հնարս իմն յարձակելոյ ի վերայ ուղևորաց% խոյանալով միայն ի 
բարձուէ աշտարակաց իւրեանց։ Պաամի թէ Նօթնագեանբ ղերիս 
դունդս ի զօրացն Պոմպէի սատակեցին՚ յանցանել նոցա ընդ դօտին 
Ծոսբեկայ։ նդեալ էր նոցա յանցս ճանապարհի զօրացն Հոռոմոց 
անօթս լի ըմպելեաւք խառնելով յարբեցուցիչ իմն մեզուէք զոր 
ոստբ Նառոց ինչ Նորեցուցանեն* ապա կային մնային տեսանել 
զելս իրացն։ Եւ իբրև տեսին զզօրսն Հոռոմոց ի ցնորս արբեցու- 

թեան՝ հասեալ ի վերայ կոտորկին զնոսա ըստ իւրեանց հեշտի։ 
նոյնպիսի են և այժմու ն*աղտիբ9 որ բան զամենայն ցեղս մօտա– 
գոյն են ի Փառնակիա, և կոչէին ի հնումն ՝$աղիւպբ* Լ\)տր♦ 
3* 18)* քէխաղտեաց կը գրէ նաև Փսենոփոն իբր երկերիւր և յի– 
սուն ամօբ յառաջ քան զ\)տրաբոն այսպէս♦ օձԼնտի դնացին ԼՅոյնք) 
վտաւանս յիսուն9 օթևանօք եօթն ընդ աշխարհն Հ*աղտեաց9 որ 
պատերազմողք են բան զտյլ ամենայն ազդս որոց հանդիպեցաք։ 
Հարկ եղև մեզ պատերազմել ընդ նոսա։ Օւնէին զրահս ի կտաւէ9 
որ հասան էին մինչև յազդերս նոցա։ Փոխանակ բղան ցից չուանք 
դալարեալք իբրև զՆոպս կախէին ի զրահից անտի։ Ունէին նաև 
սռնապանս9 սազաւարտ9 և զմիքով իւրեանց9 պէս դունակ դաջու¬ 
մից Ղ^ակեղեմոնացւոց՝ թուր9 որով փողոտեն զդերիս9 և ապա հա- 
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աո էր ալ զգլուխս նոցա՝ գնան, տանելով զկառափունսն ի ձեռին ։ 
Երգենք կարարենք իբրև– տեսանեն զթշնամին։ Կրեն նաև նիզակ 
երկարն իբրև կանգունս երիս9 միանալր։ Կագին լամուրս իւրեանց, 
և ապա իբրև տեսինք զի անգանգին Տոլնք՝ զհետ պնգեցան նոցա 
և կռուէին անդադար։ Ցետոլ մտին լամ ուր տեղիս 9 ուր տարեալ էր 
նոցա զամենալն պաշար իւրեանց9 մինչև ոչ գտեալ 8ունաց պա¬ 
շար՝ կերան զանասունսն զորս հանեալ էր նոցա ի ՏալոցՅ (Փսե– 
նոփ. նահանջ բիւրուն)։ 

19, Երրորդ սահմանակից ևրկիր Մենին Հալոց լարևմաից 
հիւսիսոլ էր Պոնտոս։ աՇելանել Միհրգատալ մենի ի գահն Պ»Ն– 

տոսիյ աս է Սարաբոնյ թագաւորութիւնն ալն ունէր զամենալն եր¬ 
կիրն յ լարևելից Մղիւս գետոլ՝ մինչև լաշխարհն Տիբարացւոց և 
մինչև ի սահմանս Հալոցք և ի միւսմէ կուսէք ալն է լարևմաից 
Ա# ւս գետոլ մինչև լԱմաստրիս ի Պափղագոնիա։ Միհրգատ լաւել 
ի տէրութիւն անդր լարևմտից զամենալն նովեզրն մինչև ի Հե¬ 
րա կղէաք և լարևելից զամենալն նովեզրն մինչև ի Կողքիս և ի 
Փորրն Հալս։ Ալս էին սահմանդ Պոնտոսի՝ մինչ լետ մ ահուն Մի– 
հրգատալ Պոմպէոս կալալ զերկիրն։ (1բ ինչ (Փոքուն^ Հալոց և 
Կողրիսալ անկ էր՝ զալն բաժանեաց մանր մանր իշխանացք որոց 
օգնական լեալ էր նմա ի պատերազմունս Միհրգատալ» (Սար* 

3« 1)։ Արևմտեան մասին Հալոց գիցապաշտութեան ոչ սակաւ վե¬ 
րա բերութիւն ունին տեղիք ինչ հեթանոսական պաշտամանց ք որ 
նշանաւոր էին ի Պոնտոս։ Այււ տեղեաց գլխաւորն էր երկրորդն 
Կոմանաք ալն է Կոման ալն Պոնտոսի առ. Նրիս գետով։ ՀէՓաղա քս 
ալս—աս է Ս տրաբոն ականատես—զոր սովորութիւն է կոչել ^ո– 

մանա Պոնտական առ. ընտրելոլ ի համանուն քաղաքէն մե¬ 
նին Կապագովկիալ՝ նուիրեալ է նմին գից* որում և նալնք և 
ունի մեհեան շինեալ զնոլն ձև և զօրինակ։ Նա և սպաս պաշ¬ 
տամանն է գրեթ-է նոլնք եթէ ըստ զոհիցն և պատգամ աց9 և 
եթէ ըստ պատուոլն մեՆարանաց որ մատուցանի քրմապետին։ Ւալց 
նմանութիւնն առաւել էր մանաւանգ աո. նախնի թագաւորօք 
Պոնտոսիք մինչ երկիցս ի տարւոջք լելս գիցն ի ՝ճեմ (թափօր)* աՆէր 
քրմապետն զապարօշն զգլխով, և մեՆապատիւ մեՆարէր իբրև 
երկրորդ ի տէրութեանն զկնի թագաւորին։Կոմանալս ալս է 
երևելէ վա՛ճառաշահ քաղաք և մին ի գլխաւոր մթերանոցաց վաճա– 
ռացն եկելոց ի Հալոց։ Ե ՛ճեմս գիցն խռնին անդր ի բազում կոզա 
մանցք ի քաղաքաց և ի գիլզից՝ բազմութիւնք արանց և կանանցք 
ցանկացեալք լինել հանդիսատես տօնին* նա և գամն ոգ^ոլն գան 
լալցելութիւն քաղաքին օտարականք9 սրոց ՛ ուխտս եգեալ իցէ զո– 
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հերլ ի բադն է անդ դիցն։ Տենչանք զեղխութեան և հեշտանաք 
հասարակաց իմն են բնակչացն* պարտէզք նոցա են ալգեստանք, 
և բաղմութիւն կանանց նուիրելոց, յո|այ շատք ստրուկք են մեհե- 
նին՝ կեան խառնակութեամբ։ Մարթ է ասել յիրոոփ, թէ փոքր 
իմն Կորնթ ոս է քաղաքն։ Ւ *Հորնթոս, որպէս յալտ է՝ մեՆ բագ– 
մութիւն լալրատ կանանց սպասաւորաց ի մեհենի Աստղկան՝ հրա– 
պուրեալ ձգեն անգր, նոլնպէս ի ժամանակս տարեկանաց՝ անթիլ 
բաղմութիւն օտարականաց։ Վա՜ճարւականք ընչեղք եւ զօրակտնք 
գան անգր ի սպառսպուռ, կործանումնք յալն սակս թալ է ի բանս 
կարգի առակաց, թէ Ջէ ամենեցուն տուեալ բնակել ի Կորն թոս։ 

լա սիկ որ ինչ կալր մեզ ասել գ^ոմանալ* (Տար* ժք'% 3* 32 - 

36)ւ ք*այց քաղաք նուիրեալ բուն Անահտալ էր ՏԼեղա, զորմէ ասէ 
Հ)ա բաբոն , թէ էր ի վեր ալ բաբձրաւանդակի, որ կը կոչուէր Նա միրա– 
մալ։ (Տես ՍԼ* II*ասն, էջ 21» 22)ւ Հ$Լեղա, ասէ 0 տրաբոն, ունի 
մեհեան անուանի նուիրեալ Անահտալք ալն է դիքն զոր պաշտեն 
1ւ Հալք»։ (Տես Ա« մասնք էջ 2 71) * Միայն աստ աւելի իմն Հա– 

մեստութ՜իւն կալ ի պաշտամունսն♦ և ալս է պատ՛ճառ, գի բնա¬ 
կի չք Պոնտոսի առ հասարակ, լորժամ ունիցին արկանել ձեռն ի 
գործ ինչ կարևոր անգր մանաւ անդ երթան երգնուլ միմեանց*.« 
Խ* ամենայն ք որպէս թի*֊ քրմացն, պա տիլն և բարձ զոր ունին 
քրմապետքն առ արրալի% նոլնպիսի է աստ որպիսի ի Լալս։ Այժմ 
ալս մեհեան է րնգ իշխանութեամբ Պիւթոգորալ տիկնոջ, բայց և 
լա ռաջա գո լն իսկ քան գնա բազում ինչ կրեաց ի թագաւորաց9 որ 
պակասեցուցին գթ՜իւ քրմացն և ցամաքեցուցին զաղբիւր մեծու– 
թեան նորա, գրաւեալ զմեծ մասն կալուածոց մեհենին լարքու- 
նիս, և երկիրն որ մեհենիցն նուիրեալ էր՝ բաժանեցաւ ի բա¬ 
զում իշխան ութիւնս։ Առաջին ք ի թագաւորաց Պարսից ոչ առ 
դույզնաքեալս ունէին զքաղաքն, այլ համարէին իբրև տեղի սԸ(*~ 
բութեան գիցն Պարսից, և թոզուին քրմապետաց իշխել միա հե– 
ծանէ քանակի չք քաղաքին էին լալնժամ համակ քուրմք, լորոց միջի 
քրմապետն ունէր գառաքին տեղին, պաշարեալ ի բա զմ ութ են է սպա- 
սաւորաց։ Կեալր ի լղփութեան, վարելով զերկիրն իբրև իւր սեպ¬ 
հական* (Ստրփ ժք՝փ 1*. 37)* 

Ստրաբոն կը լիշէ ի Կապագովկիա Նամիրամեան կոչուած ու¬ 
րիշ բլուր կամ բարձր ալան գակ, որոյ վյր այ շինուած էր քաղաքն 
Տիանա։ ւՏիանա, ասէ \էտ բաբոն, կոչի երբեմն և Նւսեբիա Տալ- 
րոսի։ Երկիրն շուր^անակի է առ հասարակ պտղաբեր, բաղում ու¬ 
րեք տափարակ։ Նսկ քաղաքն շինեալ է ի վեր ալ միոլ ի սարա¬ 
հարթ բարձր աւան գա կաց անտի, որ կոչին Շամիրամալ, շուրջ պա– 
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աոեաչ գեղեցիկ և հզօր պարսպաւ3 (\)տր* Յ՚ք՝. 2• 7)։ Տիանա$ որ- 

պէս և. գաւառն Տիանիտիս՝ կը լիշեցունեն ղԱնահիտ (Տես Ա* II ասն 
Պատմութեան մերոր էջ 270)# և. էր արգարևք ըստ նմին Սարա֊ 
րոնիք ոչ կարի հեռ՜ի ի Տիանալ անու՜անի մեհեանն ՍՖահաալ 
Պերասիալ զոր լիշեցաք վերա գոյն։ 

0ւցւէւ26շ1 Ե՝յ ևոՕՕՉԼՋ 



ԳԼՈՒԽ ժ». 

ՊՍր ԹեհՔ հհ ^ I» Ո ՄՈ6հ8հ1 6 եՏ 8 հԳԲ ԱՆ Ա8է 

/. Աղերս րարեկամհւթեան Պար/9 ծլաց եւ Հայոց։ 2. Եննիռս 
Փլորոս։ 3. Պարթեւք յԱսորիս։ 4. Գէսլք յետ մև/հուն Կեսարու։ 
5. Իրք Հրէից ղպյնա ժամւսնակաւ։ 6. Արտաւազդ Ա։ 7. Հպյք 
զկնի Արտաւաղդպյ։ Տ. Թագաւորք զկնի Արտաւաղդայ մինչեւ 
Վոնոն։ 

1. Ցետ մա հո լան Միհրդատալ մեՆի, երբ Հռոմալեցիք Պուք– 
պէոս) նուաճելով զԱսորիս մինչև նփրատ և առնելով նահանգ 
եղան սահմանակից Պարթևաց, և կ՛ սպառնալին խազալ լառաջ՝ 
բնական էր Պարթևաց մօտենալ Հալոց։ Աււ Արտալազդաւ որ լա~ 
ջարդեց հօրն 54 կամ 56 ն* երկու, ազգաց մօտաւորոլ– 
թիւնն կը թուի։ լալտնի։ Խնամութիլնն որ արդէն կարք— քանզի 
քոլր Արտաւազդալ էր կին Ւակրոլ արքալորդւոլն Պարթևացք— 
փոխուաե էր լընտանութիւն։ Նթէ պարտ է հավատալ Պլուտար– 
քոսի,—և արդարև չէ անհաւանական,—Արտաւազդ և (\րոգ (Արշակ 
ԺԳ. 54—36), ալնպէս ընտանի էին, մինչև տալ միմեանց խնքոլս 
և ընթեռնուլ լունարէն քերթուաՆներ։ &(1րոդ, աս է նոլն մատե¬ 
նագիր, չէր ինչ անտեղեակ |»|ն եզո լի և դպրութեան, և Այւ– 

տաւազգ (որդի հզէոպատրալ) լօրինէր երգս և ճառս և պատ մ ու.- 
թիւնս։ Նրրև րերալ գլուխն Կրասոսի ի գուռն տաճարին, ուր 
րազմեալ էին երկոքին թադաւորքն ի ճաշ ոմն ի գուսանաց անտի 
Յասովն անուն երգէր զԱգաւեալ աղէտսն ի լոլն լեզուն։ Այսպէս 
առ (\րոդաւ, որ կը հանդիպի Տիգրտնալ վերջին տարիներուն և Աք* 
տաւազգալ թադաւորութեան սկզրանճ Հալք, առ երեսս բարեկամ և 
դաշնակից Հռոմալեցւոց% էին սրտով միաբան ընդ Պարթևս և մ էտ 
ի սոսա մանաւանդ քան ի Հռոմալեցիս։ Սակալն չունինք ամենևին 
վկալութիւն ի պաամութենէ, թէ Արտաւազդ լալտնի հակառակև– 
ցաւ Հռոմալեցւաց, իբրև բարեկամ Պարթևաց։ ^\րասոսի արշաւանաց 
ժամանակ (54) չիք ամենևին ակնարկութիւն վաւերական պատ– 
մութենէ, թէ Արտաւազդ—(Տիգրան մեռաՆ էր լալնժամ ըստ նոր 
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և ստոսգագոլն հաշոսի* տես վերագոլնն^—օգնեց Պարթևաց* իսկ 
լարշասանսն Անտոնիոսի (36) կը տեսնենք գԱբտասազգ 6,000 հենե– 
լովքլ օգնական \Լնտոնեալէ թէպէտ լանկարն կը թողոս զհո֊ոմալե¬ 
ցին և կը մեկնի առ. եզեռանէ ^ւ.ր* ՀԼալս կ$ակնարկէ Շտրաբոն լա– 
սելն զԱրտասազդալ* «8 աջորգն Տիգրանալ Ար տալ. ազդ եղև բարե¬ 
նշան , ցորչափ եկաց ի բարեկամոսթեան ընդ Լռոմալեցսոց* ալլ իբրև 
մատն եղև \Լնտոնեալ վասն Պարթևաց ի մեՆի պատերազմին նո¬ 
րս* ընդգէմ ազգին ալևմիէլ բասեաց նանրագնի զսխալանսն» (Սար* 

յ>Ա* 15)* Խորենացին հակառակ ժամանակակից պաամոսթեան՝ կը 
գնէ ոչ միալն օգնական Պարթևաց զՏիգրան, որ արգէն մեռան էր 
(54), ալլև գլխասոր գորՆոզ ^Հրասոսի և Աէ#տոնիոսի պատերազմ¬ 
ներին մ էջ* ման աւ. անդ թէ Լռոմալեցսոց ալն կրկին արշասանն 
ոլյլղեալ կը համարի Տիգրանալ գէմ, իսկ գՊարթևս օգնական մի– 
ալն Տիգրանալ, մինչև փոխել իսկ զանոսանս զօրավարացն ի հալե- 
րէնք որպէս զֆարզափառնէս զօրավար Պարթև% ի ար զափրան 
քհշտոսնիք և զք^ակոսր տակառապետ Պա րթևաց* ի *\նէլ Ղնոսնի 
տակառապետ Տիգրանալ (Խոր* 8* -յ*(^*)է 

ԱՀա ալն պատերազմներին համառօտ պատմոսթիսնը։ 
Տետ կռիւներուն Մարիոսի և Սոսղղալյ ի մէջ ազնոսականաց 

և ռամկին՝ վերջիններին կողմը տակաս տկարացաԱք մինչևյ ինչ- 

պէս տեսանբ Շոսլիոս ^\եսար, *\րասոս մենատուն /ոլժ և Պոմ– 
պէոսք առնլով ի բոսռն վերին իշխանոսթիւնը կազմեցին զառաջին 
եռապետ ոսթիւնն (60)* Կեսար առաս զԳաղզիա և զԼիսրիկէք Պոմ– 
պէոս գՇպանիա և զԱփրիկէ, իսկ ^րասոս զԱսորիս։ Շետ մեկնե– 
լոլն Պոմպէի լարևելից և լառաջ բան զգալոսստն Կրասոսի լ\Լսո– 
րիս* %աբինիոս տրիբուն ժողովրգեան (67), ապա հիսպատոս (58)֊ 
գրոսեցաս կոսսակտլ Ասորսոց (57)* Կրասոսք ալր ագահ, գալով 
լարևելԱք լետ կողոպտելոլ մեհեաններ և զտ աճարն Նրոսսաղեմի 
(54)՛ խաղաց ի վեր ալ Պարթևացք և կորեաս բոլոր զօրօբն Միքա– 
գետաց անջոսր և ասազոստ անապատներին մ էջ (53)* \Լլս պատե¬ 
րազմին մ էջ Ս ոսրէն սպարապետ (\րոգալ% էր զօրավար Պարթևաց* 

Ց. Եննիսս Շոսլիոս Փլորոս լատին պատմիչ, որ նազկե– 
ցաս առ \ճդրիանոսիս ի սկզբան 8* գարոս Կրասոսի արշասանաց և 
պարտոսթեան վրալ կը խօսի ալսպէս* հւժոզովոսրգն հռոմէական 
մինչ գինոսբլ Կեսարոս նոսաճէր զէազատացիս ի հիսսիսակոզման% 
առնոլր լարևելս վէր սաստիկ ի ձեռաց Պարթևաց։ Ջէ ւքարթ ոտ¬ 
կալն մեզ տրտունջ լինել զբախտէն* ալս մխիթարութիսն պակասէ 
մերոսմ թշոսառոսթեան* \Լգահոսթիսն բդեշխին Կրասոսի, որ հա¬ 
կառակ և* աստոսանոց և՛ մարդկանց կամ էր լագեցոսցանել գանձն 
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ռսկւով Պարթևաը՝ պատժեըաւ կոտորաեիւ երեքտասան լեդէոնաըն 
ձ֊ իւրոը իսկ կենտը կորստեամբ։ հրասոս բանակեալ էր աո. Նիկե– 
փորիոն քազաքաւ, լորժամ հրելտակք առաքեալք լՍրոդալ արքալէ 
եկին |ուշ առնել նմա զգալինսն կռեալս ընդ Պոմպէի և ընդ 0ուղ– 
զալ։ ՝$ազըեալե դանձուը Պարթև թադաւորին և ոչ բարուրս ինչ 
խորհեըաւ ի բարեքել զանիրաւութիւնն , այլ ասէր մի ալն* «Տաց 
պատասխանի ի Սելևկիա»։ Լասնորոյ դիքն \վրէ^խնդիրք դրժելոջ 

■դալանը՝ օգնեըին *Նաւոլն և քաջութեան թլնամւոլն։ Նախ ^րա– 
աոս հեռաձալր լնփրատալ, որ միայն մարթէր անըուըանել լալնկոլս 
պբանակն և լինել պատուար ի թիկան ը* ապա վստահ էր լա սորի 
֊ոմն Մաղարա անունք կեզեաւորեալ փախստեալ, որոլ լեալ առաջ¬ 
նորդ բանակին՝ մոլորեըոլը գնա ի դալաս մեՆատարաՆս, ուր զօրն 
նզև նլաւակ լամենալն կողմանը լարձակմանը թլնամւոլն։ ԱյՆ ինչ 
հասեալ էր Կրասոս ի ի՚առան՝ երևէին զորավար ք Պարթևաը Սիգ» 
զակն և Սուրէն, որոը դրօշք փողփոզեալք լոսկւոլ և ի մետաքսէ% 
աա տան էին ի կողմանը կողմանը։ Այրուձի նոըա անգէն պալարէր 
դմեզք և աեղալր նետս իք֊րե֊ կարկուտ ի վեր ալ մեր։ Այււ եղեն 
•ազէտք ողբոը որ կորուսին զբանակ մեր։ Կրասոս ինքն ձգեալ, որ– 
պէս թէ ի խորհուրդ ինչ մտանելոը իըեն% ի տալ նլանին անկա– 
նէր արդեօք կենդանւոլն ի ճեռս թլնամւոլն, եթէ ընդդիմութիւն 
տրիբունաըն չէր ստիպեալ զբտրբարոսն սպանանել զնա աո. ար– 
դե՚Աոլ զփախուստ նորա։ \Լլլ տարան նոքա զդլուխ նորա• որ եղև 
նոըա խաղալիկ։ Արդէն իսկ սպանեալ էր նոըա նետահար ղորդին 
Պրասոսի դրեթէ առաջի աչաը հօրն։ Մնաըորդ թլուառ բանակին 
ա՝ճաոլարեալ ի փախուստ* ըրուէր ընդ Լալս, ընդ ^իլիկիա ն. ընդ 
Ասորիս* հազիւ մի ոմն ի զինուորաը եկն տալ զդոլժ չարեաըն։ 
11ք ձեոն րասոսի և գլուխ նորա, անջատեալ ի մաըմնոլե՝ մա– 
աուըան առ թադաւորն, որ առն էր զնոսա առակ ն լալակի որպէս 
արժան իսկ էր։ Արդարև հեղին ոսկի հա լեալ ընդ բերանն, զի ոս¬ 
կին սպա ռես ըէ զանլունչե և զանզդալ նլխար առնն, որոէ սիրտն 
բորբոքէր ի Նարաւոլ ոսկւոլն» Գ. 12), 

3. 3ետ պարտութեանն և սպանման րասոսի՝ զորավար նո¬ 
րա Կասսիոս, մին ի սպանոզաը Կես արու, մինչ %աբինիոս մեկնաՆ 
էր% աճապարեը բռնել զԱսորիս, չտալու համար Պարթևաը թոԱ 
անընել ընդ Նփրատ* բա1ը է՜րթ Նադեըաւ պատերազմն ի մ էջ ^1ր– 
սարու և Պոմպէի (51-48 ք Կասսիոս որ կուսակիը էր ալս վերջ– 
նոլն* սաիպուեըալ մեկնել լարևմուտս Լի Լիւրիկէ^։ ՀԼալսու ժամա– 
նակալ էր որ ՊարթԼւք, առաջնորդութեամբ արքալորդւոլն Պար¬ 
թևաը Ւակրոլ՝ անըան զեփրատ, մինչ Հռոմալեըիք զբաղեալ էին 
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քաղաքալին պատերազմ աւ ի մ էջ Պոմպէի և եսարու.։ Պոմպէոս 
սպանուեցալ լՆգիպտոս (48), և ^եսար, որ կը խորհէր միահեՆան 
վարել զֆշխանութիւնն իբրև, թադաւոր կամ կալսր* ընկերհաշասւ– 
թեան գլխակորներ էն սպանուեցաւ Ներակուտին մ էջ գալով (44) ։ 
Ա,ււ խուովութիւնք Հո-ոմալեցւոց լարևմուտս արդարև, նպաստ մեն՛ 
եղան Պարթևաց, որո$ նպատակն էր վանել զԼո.ոմալեցիս լերկրէն 
\Լսորւոց։ Հալը կը լուսալին թերևս ալս աո.թիւ միւսանդամ ի 
ձեո֊ս բերել երկիրներն, զորս կորուսաՆ էին ի Ս՝իջագետսք լ\էսորիա 
և ի Պա դե ստին։ էալց վրիպեցան ի լուսոլ, քանզի իրք Պարթևաց 
սկսան տակաւ ձախողել։ 

4. 8ետ մահուան ^եսարու, երբ կազմեցալ երկրորդ երւապե- 
տութիւնն (42) ի մէջ \Լնտոնեալ, Հ ոկտաւիոսի և Ղ^եպիգոսի՝ ա,– 

տոնիոս աոնլով զարևելս1 ղրկեց զՎենտիգիոս զօրապետ իւր* որ 
դալով քԱսորիս վանեց զՊարթևս մեն կոտորաՆովէ Շուոտինս* 
Պարթևաց պատերազմներն ընդ Հո֊ոմալեցիս, նախ ի Մ իջա դետս 
ընդ ^Հրասոսի և ապա լ\Լսորիս ընդ զօրավարին նորա հասսեալ, որ լետ 
կորստեան ե ուա պետին աճապարելով եկաՆ էր պաշտպան ել քԱար– 
րիս ընդդէմ Պարթևաց, որպէս և ընդ Վ^ենտիդիոսի զօրավարին 1Ահ 
տոնեալ կը համառ.օտէ ալսպէս• &(\րոդէս (արքալ Պարթևաց) եա 
պատերազմ ընդ Հռ.ոմալեցւոց և կոտորեաց զբանակ նոցա ողջոլն 
հանդերձ Կրասոսիւ և որդիով նորա։ ք\րդին Օրոգալ Դակուր, առյւս– 
քեալ ի լանգ հանել զպատերազմն՝ եղև ն շան ա լոր լԱսորիս մենա– 
մեՆ արու թեամբքն♦ ալլ դրդռ.եալ ի նախանձ զհալրն իւր% կոչեցաւ 
լետս։ 8ետ մեկնելոլ նորա, զօրն Պարթևաց թոզեալ լԱսորիս՝ կո֊ 
տորեցալ. հանդերձ ամենալն զօրավարօքն ի ասսիոսէ դանձապե¬ 
տս էն հրասսեալ։ 8էրա սակաւ միոլ քաղաքալին պատերազմն ի մէջ 
՚հեսարու և Պոմպէի պատաուեաց զպետութիւնն հուոմէական լեր– 
կուս։ Պարթևք կալան զկողմն Պոմպէի եթէ վասն գաշանցնք զոր 
կո֊եալ էր նոցա ընդ նմա ի պատերազմին \ք*իհրդատալ, և եթէ 
վասն սպանմանն րասոսի, որոլ որդին դիտէին թէ կո.ուէր ի 
բանակին ^եսարու, և կասկանէին իմն, զի եթէ լաղթիցէ *Հեսաբ* 
մանուկն 1\րասոս խնդրելոց էր զվրէմ՛ արեան հօրն։ (\ւստի լետ անկ¬ 
ման կ ող մանն Պ ոմպէի օգնեցին ^ասսիոսի և ք^րուտոսի, հակա ուա– 
կորդացն Աւպոստեալ և \Լնտոնիոսի։ Նբրև վախճանեցաւ պատե¬ 
րազմն ալն (Պոմպէի ընդ եսարու)* միաբանես։ ընդ Ղ^աբիենոսի 
(թշնամւոլն \Լնտոնիոսի^ աւերեցին զԱսորիս և զԱսիա դարձեալ 
ընդ հրամանատարոլթեամբ արքալորդւոլն ք^ակրոլ, որ անկաւ մե¬ 
ն՛ ալ. զօրութեամբ ի վեր ալ ճամբարին Վենտիդիոսի (զօրավարին 
տոնեալ), որ լետ Աասսեալ հարեալ էր ղզօրս Պարթևաց , մինչչև 

□ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 173 - 

եկեալ էր Դակուր։ Վենտիդիոս որպէս թէ ևրկիւզ ինչ ունիցի՝ 
մնաց ի պա՛տն էշսն, և կրեաց աո. ժամն նախատինս ի նոցանէ։ 
\Լպա տեսնալ զՊարթևս առ. խնդութեանն ի զեդն ի՝ առաբեաց զմի 
մասն ի լեգէոնաց իւրոց9 որ հարին ցրուեցին զնոսաւ Դակուր կար– 
Նեցեալք թէ իւրբն ի փախստեան իւրետնց ձգեցին զամենալն լե– 
գէոնսն զկնի* տնկալ միւսանգամ ի վերալ Համբարին Վ^ենտ իդեալ 9 
համարեալ զճամբարն անպաշտպան։ Յալնժամ Վ^ենտիդիոս խաղա- 

ցպց զմնացեալ լեգէոնսն և խորտակեաց իսպառ զզօրութիւնն Պար– 
թևաց հանդերձ նովին իսկ Սակրով։ Ոչ երբէբ ուրեբ ի պատե¬ 
րազմ ունս կրեալ էր Պարթևաց ալնպիսի անհնարին կոտորան։ Նբրև 
ալս գոլժ հասանէր լերկիր նոցա* (\րոդ առ որ եկեալ էր համբաւ9 
թէ զօրՔ նորա ասեր էին զԱսորիս և մերձ էին մ տան ել լ\\սիա% 
առեալ լանկարՆ զբօթ՜ մահուան որգւոլն և զկոտորան՜ զօրաց իլ– 
րոց՝ առ վշտին վտանգի անկանէր լանզդալոլթիւն։ Մնցուցանէր 
զա լուրս բազումս առանց խօսելոլ ընդ ու մեբ9 չառնոլր ՜ճաշ և ոչ 
մի բան ոչ կար էր ասելք որպէս թէ համրացեալ էր։ Յետ բազմացք 
իբրև մեզմանալր կսկինն և առնոլր խոսել ոչ ալլ ինչ անէր ընդ 
բերան 9 բալց միալն զանուն Րակրոլ» (Յուստ* Ղ*պր* ՒԲ* 4)* 

3»լսպէս Պարթևբ լետ մնալոլ իբր բսան տարի (54-36) չԱ– 

սորիս% մեկնեցան, մանաւանդ զի \ձնտոնիոս նախանձնլով իլր զօ– 
րավարին Վ^ենտիդ եալ լաղթութեանց% կու գար անձամբ վճարել 
\Լրևելից գորնը (36)* 

5, Օրովհետև Պարթևբ և Լալբք մինչդեռ էին լ\Լսորիս ու- 

նեցան գորն մեն Լրէից հետ* հոս հարկ է մեզ խօսել համառօ– 
աաիւ և՛ զսոցանէք և՛ թէ զինչ էին ալն գորնբ։ 

14չ որ պիտի դնենբ հոս Լրէից պատմութենէն% համառօտու¬ 
թի ւն է Յովսեպոսէք որ (Նախն* պտմ* Լրէից9 %իրբ յ՚Ո.—Ւ.) կը 
պատ մ է երկար զԼրէից* Մենբ պիտի առնունբ որ չափ կարևոր է 
մեզ9 բանդի դիտաւորութիւն մեր չէ տալ մանր զպատմութիւն 
Հր էից* Մեր բազուանն ունի հոս Յովսեպոսի լիշեալ պատմութեան 
^1*» 24 և <յ»Ե* 2 գլուխն ելյէն կարևոր կէտեր։ ՏԼԼիլր կանալ միալն 
պիտի խօսինբ մանր9 բանդի լալս մ մասին է մանաւանդ, որ մեր 
պատմութիւնը (ն*որ*9 ք՝ուղ$) կը տարբերի ժամանակակից պատմու– 
թենէ։ 

Յալտնի է9 թէ լետ դարձին իւրեանց ի գերութենէ հրամա֊ 
նալ Կիւրոսի՝ Լրեալբ եզան ընդ իշխանութեամբ Պարսից, ապա 
րնգ Մակևդոնացւովբ և ընդ Յելևկեամբբ 9 սակալն էին ինբնօրէն 
ընդ գլխաւորութեամբ բահանալապետաց։ Մսորւոց (\)ելև կեանց) 
թագաւորին Յնտիոբոսի Նպիփանու հալանանաց ժամանակ Լրեալբ 
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ապստամբելով աո֊աջնորդութ՚եամր Ս՝ ակարեանց (բա հան ա լական 
ցեղ)՝ եզան անկախ, ընդդիմանալով բաջութեամր Սելևկեանց քւքրւ֊ 
նութ՜իւններուն։ Մատաթիա բա հան ալ 1ւ լետ նորա որգիբ նոբա 
8ուգաք 8ովնաթ՜ան և Նմաւոն (167 — 135) եղան պաշտպան Հր էից 
ազգին և կրօնից։ 8ետ մահուան Նմաւոնի՝ որդին 8ովհաննէսք որ 
կոչեցաւ Լիւրկանոս Ա« (135—107)՝ աււալ գլխաւորութիւնըք ապա 
որդին \Լրիստարուղոս Ա* (107—106), որ աո.աւ պա տիլ. և անուն 
խադաւորի հանդերձ բահանալապետութ՜եամր ։ Ծորա կին հր 0»֊ 
ղոմէ որ և \Լղեբսանդրա։ \Լպա եղյւալրն Լիւրկանու \Լղեբսանդրոս 
Ա« (106—*79), ապա նոլն իսկ Ազեբսանդրա (79-71), որ կարգեք 
ինրլեան լաԽրգ գորգին իսր Լիւրկանոս ք*. (71-69), զոր ըեկենլով 
էշի անութենէն եդբալր նորա \Լրիստարուղոս ք՝։ կալալ, աթ՜ոո֊ր 
(69—64)։ ^Հաւիւ մեՆ Նագեցաւ ի մէջ երկուց եղրարց (66-65)։ 
ՊոմպԷոս մինչդեռ, էր լարևելս (64)՝ եկաց իրավարար ի մէջ եր¬ 
կու ց եղրարց, լորգորևց զնոսա ի սէր* ք–աէց որովհետև, կը թ՚ուէր 
ի կողմն Լիւրկանու՝ \Լրիստարուղոս ըմրոստացաւ9 և. ՊոմպԷոս 
զալրանալով աո.աւ պԵրուսաղէմ ք զէիւրկանոս կացոլց իշխան բահա֊ 
նա լա պետ Լրէիցք զԼրէաստան արար նահանգ, և. զԱրիստաբուղոո 
արկանելով ի շղթալս հանդերձ որդւովբն \Լղեբսանդրիւ և. \Լնտի– 
գոնեալ՝ տարաւ ի Լո.ոմ ի ձաղանս։ 

Լիւրկանու (64—39) պաշտպան էին ոչ միալն Լուոմալեցիբր 
ալլև Նդովմալեցւոց կուսակալին \Լնտիսղալ որդին \Լնտիպատրոսք 
զոր 8ուլիոս 1\եսար կացոլց կուսակալ (աշխարհական իշխան) Լրէից 
(48), և զԼիւրկանոս հաստատեց ի բահանալապետութեան։ (1|1ւ Սճր– 
տիպատրոս զի*~ր ^րէց որդին Փասալէլ դրաւ մարզպան Երուստզե– 
մի*~և զկրտսերն^ Լերովդէս (Լերովգէս մեե)՝ Գալիլեալի։ \Լրիսաա– 
րուղոս 8* և որդին \Լղեբսանդրք զորս Պոմպէւս արարաՆ էր Լււոմ 
դալով ի Լրէաստան թանացին բերել միւսանգամ ի ձեո.ս զէ%խա~ 
նոլթիւնն Մ ակարեանցք րալց սպանուեցան (49)։ %|ւ մնար կեն¬ 
դանի \Լրիստարուղեալ կրտսեր որդին 8նտիդոնոսէ Այււ \Լնտիդոնոս 
դտաւ օգնութիւն մեե ի Պարթևաց, մինչ Լո.ոմալեցիր կը տագ– 
նապէին երկրորդ եռ.ապետութեան կռիւներով։ (՝$անզի լետ մ ահուն 
^եսարու՝ նորա կուսակիցներ էն \Լնտոնիոս և. Ղ*4րւպիդոսք և. եսա– 
րու որդեգիրն և ժաո.անգ Ղ*ալիոս Լոկտաւիոս կազմեցին երկրորդ 
եռ.ապետութիւնը (43—30)։ Լոկտաւիոս աո֊աւ զար1ւմ ուտս , Ղ^եպի– 
դոս զ\Լփթիկէ և \Լնտոնիոո զարևելս։ Լոկտաւիոս մերժեց 
պիդոս (37), էւ թշնամացալ րնդ Անտոնիոսի։ ՝Ծադեցաւ բազա՞ 
բալին պատերազմն ի մ էջ ալս եր կուց աւադ ար անց ։ Աքքաււ նի ոս> 
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|«ք|8՜ւււէյաւ լ\Լկտիոնի կռուին (31)^ և Հոկտաւիոս եզաւ. միահե– 
Նան կայսր և կոչեցաւ. Օգոստոս Հոկտաւիանոս (30)* 

\Լնտիդոնոս9 որ ըստ պատմ ութ էրան Ըովսեպոսի կը ջանար 
լիւ֊ր կողմն լանկոլցանելով զԼրեալս հալաՆել զՀիւրկանոս և զՀե~ 
րովդեանս՝ տեսնելով զան կումն հռոմ էական կողման լԱսորիս և 
զզօրանալն Պարթևաց՝ շահեցաւ զսոսա9 խոստանալով նոցա հա¬ 
զար տաղանդ և հինգ հարիւր կին, եթէ մերժելով զՀիւրկանոս 
և զՀերովդԷս եղբարրն Փասալելիլ՝ կա ցուցանքին գնա թադաւորէ 
ֆակուր և ֆարզափառնէս, երևելի իշխան Պարթևաց ((ըստ \°որե– 
նացւոլն ֆարզափրան 0*շտունի, սպարապետ Տիդրանալի կը մտնեն 
ի ՀրԷաստան (40), և միանալով ընդ Օնտիդոնեալ կը պաշարեն 
զՀիւրկանոս, զՀերովդԷս և զՓասալԷլ լՆրուսաղԷմ։ ՓասալԷլ և Հիւր– 
կանոս կը զրկուին առ. ֆարզափառնէս։ Ա|| ոմն Դակուր տակառա¬ 
պետ (ըստ է^որենացւոլն %նէլ Անունի տակառապետ Տիդրանալ) կը 
ջանալ խաբկանօբ բռնել նաև զՀերովդԷս 9 որ իմանալով կը փախչի 
գիշեր ալն է 

Պարթևբ իբրև ի հեճուկս Հռոմալեցւոց կը կացուցանեն ՀրԷիքք 
թ՜ազա լոր պ\Լնտիդոնոս* Լիւրկանոս և Փ ասալէլ կը մատնուին ի 
ձեռս նորա* զառաջնոլն ականջները կտրել կու տալ \Լնտիդոնոս9 
սրպէս զի չկարենալ լինել բա հան ա լա պետ , բանգի օրէնբը կար– 
դելուր տալ խեղեր ու ալն պաշտօնլ*♦ իսկ Փասալէլ չկրնալով ան¬ 
ձին առներ բանգի կապեալ էր՝ առ լուսահատութեան կը հար– 
կանէ զգլուխն զբ"*րիէ և բժիշկբ զորս կը ղրկէ Օնտիդոնոս դար¬ 
ման ել գնա՝ կը լեուն թոլն ի վէրսն, և կը մեռնի* ՀերովդԷս խոլս 
կու տալ դազտ9 և մեՆ դժուարութեամբ հասնելով ի Հռոմ՝ կառ– * 

նու լ\ԼնտոնիոսԷ, արևելից եռա պետ էն, ԼրԷաստանի թադաւորու– 
թիւնը և հռոմալեցի օգնական զօրօբ կու դալ (37) ի Լրէասաան 
զօրավարութեամբ ֆենտիդիոսի Լենտ ի դի ահ։ Պարթևբ առնլով ա– 
ւար բազումք բ***ց ի դանձուցն Հիւբկանու9 և ինչ որ թոզաՆ էր 
Լերովգէս՝ Հբազմութեամբ դերեաց, մանաւանդ Ս՝արիսսա անուն 
հարուստ բա զա բ էն զոր պաշարմամբ առին՝ կը մեկնին Լրէաստա– 
նէէ Լրեալ դերիբ9 զորս կը լիշեն ֆուգանդ և Խորենացին բերեալ 
Տիդրանալ և բնակեցոլցեալ ի Հան և ուրիշ բազաբներ՝ չէին ալս 
արշաւանին ժամանակէն, լորում Տիդրան չուն էր մասն և ոչ իսկ 
կենդանի էր9 ալլ լառաջ բան զալն, մինչ Տիդրան էր աէր ՍԼսոր– 
ւոց երկրին և Պաղեստինու։ ֆուգանդ դիտէ հրեալ գերութիւն բե– 
րուաՆ ի Հալս առ Տիդրանաւ*-0$*աղաց ուղին (Պարսիկբ) լԱրտաշատ 
բազա բ է ինն հազար տուն երդ Հրեալս9 \զորս աՆեալն էր դերի 
Տիդրանալ ար բա լի \Լրշակունւոլ լերկը էն Պաղեստինացւոց։... Աօ., 
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նուին և զԵրուանգաշատ և խազազուզանէին անտի ութ հազալտ 
երգ Հրեայս։*** Առին և գամ ուր բ ազաբն Վան, որ ի գաւառին 
Տոսբայ, և խաղա զուզան էին անտի ութևտասն հազար երգս Հրեայս։ 
ՏԼալս ամենայն բազմ ութ-իւն Հրէիզ աեեալ էր յերկրէն Պաղես ախ 
նազւոզ մենի թագա լորին Հայոզ ի ժամանակին1 յորժամ գերեազ 
նա և ած՜ ի Հայս զբահանայապետն Լրէիզ զԼիւրկանոս զառաջին 
ժամանակաւ։ Եւ. էաՆ մեՆ ար բայն Տիգրան զամենայն զհրէու– 
թիւնն զայնք բնակեզոյզ ի բաղաբսն Հայոզ յիւրում գարուն ի ժա¬ 
մանակին» (ք^ուզ* 1*» ^Ե«)ւ նոյնպէս Հ՚որենազին*-ճՆսկ թագա լորն 
Հայոզ Տիգրան զգերութիւնն Հրէիզ նսաուզեալ լԱրմաւիր 1ւ յա– 
ւանին Վ^արգգէսի որ ի վևրայ <ասաղ գետոյ՝է (Խոր* I՝» և. 
այլուր (ք*# «ՋՄարիսազւոզ բազարն գերի առեալ.* * 1ւ զՀիւր– 
կանոս կապեալ ահ՜ին Տիգրանայ հանգերձ գերութեամբն* և Տիգ¬ 
րան հրաման տայ ք^արզափրանայ նստուզանել զգերին Հրէիզ որ 
ի Մ արիսազւոզ1 ի բազարն Նամիրամայ*։ Խ՝է Տիգրան բերան էր 
հրեայ գաղթականներ ի Հայս* այս կը թուի արգարև ճշմարիտ♦ 
բայզ 1°որենազին որպէս և Ւուզանգ, առնլով, չենբ գիտեր ինչք 
թերևս ասորական աղբեր է, և շփոթելով Տիգրանայ տէրութիւնն 
յ\Լսորիս և ի Պազեստին Պարթևազ արշաւանին հետք որ եղաւ այն 
երկիրները% Հիւրկանու գերութիւնն |1ւս կ ըՍնայեն Տիգրանայք որ¬ 
պէս թէ ք՝ ար զափրան ոմն (1*շտունի հայ բոնեզ զԼիւրկանոս և ցրթ֊ 
կեզ ի Հայս առ. Տիգրան 9 և բահանայապեան հրեայ յետ մնա լայ ի 
Հայս% յետոյ ուրեմն առ Ար շամ ալ տրձակուեզաւ գաղտ ի ձեռն 
Ննանոսի (թերևս Անանիա) ոլրումն Հրէիյ ք՝ ագրատ ունի իշխանի 
ըստ Խորենազւոյն։ Այս ամենայն է արգարև մին այն ասորական 
առասպելներէնք որովբ լզեալ է մեր յայնժամու պաամութիւեն > 

Յովսեպոս հրեայ պատմիչ ժամանակակիզ կամ գրեթէ ժա¬ 
ման ա կա կիզ* զՀիւրկանալ կը պատմէ այսպէս* ՀւՏեսաբ ք ասէ9 թէ 
զիարգ արզափառնէս և Դակուր ք զօրավարբ զօրուն Պարթևազ ք 
կալան զՀիւրկանոս բահանայապետ և զՓասայէլ զեղբայր Հերովգիք 
որ չոբաւ զիւրովի առ չժուժել ամօթոյ գերութեանն։ Անայ մեզ 
արգ ասել9 թէ զիարգ Հիւրկանոս եգաւ յազատութեան և եկն գտա– 
նել զՀերովգէս յետ կալոյ սորա թագաւոր։ Հիւրկանոս աեեալ առ 
Հրահատ *)*« ար բայ Պարթևազ (36—9)% մեեապտաիւ մեեարեզաւ 
ի նմանէ վասն ազնուականութեան տոհմին9 և արձ ակեալ ի կա¬ 
պան ազն% առ հրաման բնակելոյ ի ք%աբելոն9 ուր կային բազմու– 
թիւնբ Հրէիզ։ Ոչ միայն որ բնակետլն էին ի մեեի բազաբի անգ 
պաաուէին զնա իբրև զբահանայապետ և թագաւոր իւր եանզք 
այլ և այլ ամենայն Հրեայբ, որ բնակէին յայնկոյս նփրատայ% մա– 
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41> ու. ցան էին նմա վնոլն մենարանս* Նբրև լուաւ նա դթադաւորել 
Հերովդի՝ ցանկացաւ դառնալ ի հալրենիսն, և ընկա լալ հրաման ի 
Հրահատալ, թէպէտ բարեկամբ նորա * շատ եդին նմա ի մտի՝ կալ 
մնալ անդէն* նա և Հերովդէս իբրև դիտաց զխորհուրդ Հիւ.րկա¬ 
նալ՝ առաբէր զԱարամաղղա ոմն առ Հրահատ բազում ըևՆալիլյլ, 
մինչև Հրահատալ հաւանեալ արձակեր զնաք և որ ի Ւաբելոն բնա¬ 
կետ լ Հրեալրն էին՝ տալին զեախս ճանապարհին։ Էերովդէս մեՆա– 
րեաց գնա լոլժ առ երեսս, մինչև տալ նմա զառ աջին բարձն ի մո¬ 
զովս, և զոր ինչ պարտն էր առնել առն էր, առ չտալոլ նմա կաս– 
կաՆանս զդաւոլն զոր նիւթէր նմա գաղտ։***Յետ պարտութեանն 
Անտոնեալ առ Ակտիոնի, Հերովդէս կասկաՆեալ լՕդոստեալ, թէ 
գուզ է ընկենուցու գնա լի շխ անութ են էն ի վրէժ բարեկամ ութեանն 
զոր ունէր Հերովդէս ընդ թշնամւոլ նորա Անտոնեալ՝ ետ սպանա– 
նել զութսնամենին Հիւրկանոս, իբրև ալն թէ գաղտ ի բանի լետլ 
ընդ Մազրալ կուսակալի Արաբացւոց՝ կամէր դալ դորՆել նմա։ 
Ալսպէս վախճան էր Հիւրկանոս զկեանս իւր, որ ալնպէս լի եզև 
տ առա պան օ ք» (Ցովս* *Նախն* պտմ. 9)* 

Ալս է զՀիւրկանալ Տովսեպոսի պատմութիւնն, զորոլ վաւերա– 
կանութենէն դժուարին է կարՆենր տարակուսել, մանաւանդ ի 
շնորհս 1°որենացւոլն։ 8ալց և ալնպէս րլերթողահալրն մեր կու 
տալ մեզ ալս պատմութիւնն ալլակերպ և ալլադոլն, մուեանելով 
անձինս, որ կամ փոխուաե են (Ւարզափրան՝ փոխանակ Հ արզափառ– 
նեալ), և կամ ամենևին չկան (Արշ ամ)։ Ըսա ն* որենացւոլն (՝ար– 

զափրան (հշտունի, սպարապետ Տիդրանալ, որ չունի ամենևին մասն 
ալն դորՆերուե մ էջ՝ բռնելով դաւով կը ղրկէ առ Տիդրան, արդէն 
մեռան՝ զՀիւրկանոս կապեալ, որ կը մնալ ի Հալս՝ մինչև Ննանոո 
ոմն Ւադրատունի, ասպետ թագակապ, հրեալ, լուսով առնլոլ հա– 
րիւ֊ր բոէնրլար՝ կքարձակէ զՀիւրկանոս, և չկրնալով ընդունել կա¬ 
շառը, կը տանջուի թագադիր ասպետն լԱրշամալ* Լպիտակ անձն, 
Աբգարու կարեեցեալ նամակին առ քրիստոս Օւշամալն, կարդա– 
ցուաՆ Արշամալ։ Ւալց ալս պատմական խաղերուն առեզեուաեը 
պիտի լուեուի ալլուր մենէ տրուաՆ ակնարկութիւններով)։ 

6. Տիդրանալ լաջորդեց որդին Արտաւազդ (36—34), որ հա– 
ւանականապէս էր բարձակից հօրն առ կենդանութեամբ իսկ նորա։ 
8տրաբոն, դրեթէ ժամանակակից՝ դիտէ զԱրտաւազդ, զորմէ կը 
գրէ ալսպէս* <ւ8աջորդին Տիդրանալ, Արտաւազգալ լաջողէր՝ ցորչափ 
եկաց նա բարեկամ Հո ոմալեցւոց* ալլ մատն լեալ նորա Անտոնետլ 
ի շնորհուկս Պտրթևաց ի պատերազմին Անտոնեալ ընդ Պարթևս՝ 
ելոլն չարաչար վրէժս ընդ լանցանացն։ Աեեալ լԱնտոնեալ լԱղեբ– 
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սանդրիա շղթալիւք՝ աետւ էոէ–քէ է ՀազաՀ& անդ զհետ կառաց 
գաղթողին, ապա արկաւ ի բանտք ուր լետ Նիւրելոլ ժամանակա 
ինչք սպան ալ ի սկսանևլ կռուոլն Ակտիսնի» (\)տր* ծԱ* 14* 15)ւ 

Յտրաբոնի ալս հտմառօտ տեղեկոլթիւնն զԱրտաւազդալ՝ ոչ 
միալն կք ակնարկի, ալլ կը հաստատի ևս զպատմութիւն լոլն 1ւ 
հռոմալեցի պատմագրաց ոմանց, Պլուտարբոսի, Գիովնի, Ապպիա֊ 
նու, թէ լետ մևՆի պարտութեանն Կրասոսիր% Հռսմ ալեցիր 
ցին զԱնտոնիոս զօրօբ, կամ ինբն Անտոնիոս, իըրե* տԷր աք^“ 

լելից1 խաղաց անձամբ ի վեր ալ Պարթևաց, առ. Հրահատաւ 1** 

(Արշ ակ յ*Ե, 36-4" նախ բան զք^ր* մինչև 1 լետ քրիստոսի՝) լաջոր- 
դալ (\րոդալ։ Անտոնիոս կը խնդրէր ի Հրահատալ լեաս հէւոմէա¬ 
կան արՆուԷնշան դրօշներն և գերին, զոր առաՆ էին Պարթևբ ի 
պատերազմին ^\րասսեալ։ Հրահատ մերժեց արհամարհանօբ ԱՆ«/ւ– 

նիոսի խնդիրն, ասելով թէ թ՚ոլլ կու տար նմա միալն անվնաս եր֊ 
թ՜տլ երկրէն։ Արտաւազդ առ ահին Անտոնեալ՝ որ մտաե էր ի Հալս 
ընդ որ կամ էր անցանել ի Պարթևս* կը թուի ստիպեալ առաջ֊ 
նորդել Անտոնեալ հալագունդ զօրօբ* բալց գաղտ միաբանեալ ընդ 
Հրահատալ, կամ ըստ Յտբ աբոնի, ինչպէս տեսան բ «ւէ ատն լեալ 
Անտոնեալ ի շնորհուկս Պարթևաց», թերևս և թելադրեալ Հո կտա֊ 
ւիանոսէ որ էր ոսոխ Անտոնեալ՝ մոլորեցոլց զզօրս նորա, որ չա¬ 
րաչար լաղթուելով դարձաւ կորանօբ լետս։ \Լնտոնիոս զԱրաասազգ 
համարելով պատճառ ալս պարտութեան՝ եկաւ բազմութեամբ զօ֊ 
բաց ի Հալս, և բռնելով դալով զԱրտաւազդ հանդերձ որգւովբն* 

տուաւ պարգև իւր տարփաՆուին ^1 զէոպատրալ ի ձաղանս։ ՀԼալս 
կը էիշէ նաև Ցովսեպոս (Պտմ* ՛հախն* <1»Ե* 5). - «Կղէոպատրալ լետ 
գնալոլ ընդ Անտոնեալ մինչև ցԵփրատ ի խազալն նորա զօրօբ ի 
վերալ Հալոց եկեալ լԱպամէ և ի 0*ամասկոս% ցանկացաւ տես անել 
ղՀրէաստանն։ Եւ սակաւ մի լետոլ ասէ• «8/րա նուաճելոլ ԱՆա»– 

նիոսի զՀալս, առար է կա պան օ բ լնգիպտոս զԱրտաւազդ, զոր դի 
Տէ՚էբս՚նալ հանդերձ որդւովբ նորա և տալ զնա ի պարդև ^զէո– 
պատրալ հանդերձ մեՆագին ալար օրն, զոր առ նա լաշխարհէն 
լայքն ման էն։ Ղէ անդէտ ալս մ և Տակիտոս, որ և ոճիր կքանուանէ 
Անտոնիոսի ալն գորեը• - ւՀալբ միտէին մերթ ի Հռոմալեցիս և 
մերթ ի Պարթևս, լորմէհետէ Անտոնիոս գորՆեաց զոճիրն, ընդ 
անուամբ բարեկամութեան ընկեցեալ ի հաղբս ղթադաւոր նոցա 
զԱրտաւազդ* արկ զնա ի շդթալսն։ Անտոնիոսի ձախող արշաւանաց 
վրալ բա լական է լիշել սա համառօտ տեղեկութիւնն ի Վ^եԱէոսէ 
Պատեր կուզոս է լատին պատմչէ, որ Նաղկեցաւ առ Տիրերիւ* «Նրրև 
Անտոնիոս երեքտասան լեգէոնօբ մտանէլ» ի Հալս և անտի ապա 
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ի Ս՝արս կռուն լ ընդ Պարթևազ՝ թագավոր նոզա հարաւ նմա ի 
գիմի է \Լնտոնիոս կորոլս նախ լեդէոնս երկուս, զկահ և զկաղմաՆ 
պատերազմին ք զսպասաւորսն և զտեղակալ իւր Ստատիանոս։ Ձետ 
սակաւ միոլ հանդերձ ամեն ալն զօր օրն, որոզ երիր մասն կորեաւ 
անկան էր լան հնարին տագնապ մինչև չուն ել ակն ապրելոլ. հազիւ 
ուրեմն ազատ էր խրատ ու. ո լրումն հռոմալեզւոլ, որ անկետ լ էր գե¬ 
րի Պարթևազ ի ժամանակի պարտութեանն ^րասսեալ։ Ալրս ալսք 
որոլ բոլս բարուզն չէր ամենևփն փոխեալ րնգ բախ տին% մատու– 
զեալ դիշերալն առ. մին ի պահնորդազ Հոռոմ ոտք ազդ առնէր դառ¬ 
նալ լուղւոլնք ընդ որ գէմ ե դև ալն էր նոզա երթ՛ ալ, և ունել ալլ 
՜ճանապարհ ընդ անտառս։ Ա|11 խրատ զերեոլզ զԱնտոնիոս և զզօրս 
նորա, որոզ չորիր մասն էր կորուսեալ, որպէս և երիր մասն սպա– 
սաւորազն և գերեազ, և դրեթէ բովանդակ կարասին։ Այ^ \\նտո– 
նիոս լաղթութիւն անուանէր զալս փախուստ, ղի ալն իսկ ապրե- 
զոլդ զնա։ Ձետ երիզ ամազ եկեալ նորա ի Հալս% կալաւ հնարիւր 
զթադաւոր երկրին զ\Լրտաւազդ, զոր կապեազ շղթա լիւ-Հէ ալլ շըղ֊ 
թալիւր ոսկւոլ ի պա տիլ թադաւորութեան նորա» (Վէ/։ Պաա* 

Բ. 82), 
քԼանզս Հա լոզ \Լնտոնիոսի արշաւանին ժամանակ մինչև ի 

մահն \Լրտաւազդալ% ընդարձակադոլն ևս կը պատմէ *Նիոն ^ասսիոս։ 
Ձետ պատմելոլ զգորՆս \Լնտոնեալ լ\Լսորիս զկնի պարտութ՜եան և 
մահուն *րասոսթ ասէ. &Նսկ առ Պարթևս ալլ իմն նոր կերպա¬ 
րանս առնուին իրրն։ (\րոգէս թադաւոր նոզա, վաստակեալ տիօրն 
և զաւովր ըեդ մահն Ւակրոլ՝ հրաժարէր լիշխանութենէն ի 
շնորհս Հրահատալ, երիզադունին լորդւոզ անտի որ մնա զին նմա։ 
Ա«լեալ սորա զիշխանութիւնն% լինէր չար րան զամենալն մարդիկ♦ 
տալր սպտնանել դեղրարս իւր, զեն եալ սն ի դստերէն Անտիորոսի, 
զի րան զնա առաւել էին նորա առարինութեամբ, որպէս և ազ– 
նուականութևամբ ի մօր կուսէ. սպան իւր ով իսկ ձեռամբ զՁրոդ, 
որ չէր հաճ ընդ սպանութիւնսն։ ՏԼալնու ժամանակաւ Ձնտոնիոս 
խաղալը ի վեր ալ Վրադ, և լաղթեալ թադաւորի նոզա Փառնաւա– 
1աք առնէր զնա դաշնակիդ. լետոլ մտեալ նովալ հանդերձ յԱ– 

ղուանս հարկանէր զբնակիչսն և զթադաւոր նոզա զՏԼոբար, զոր և 
կողմն։... Օնդ Հրահատալ ևս մտանէր ի պալմանս խա- 

ղաղութեան, խոստազեալ կռել դաշինս% եթէ դարձուսզէ ղնշանսն 
և զդերիս կալեալ ի պատերազմին ընդ ^րասսեալ։ \Լլսպէս խաղալը 
լառ աջ մինչև զԵփրատ, զոր կարեէր առանզ պաշտպանութեան. 
աԱ հրՕե– գտան էր զերկիրն ամենալն ուստեր զդուշազեալ խնա¬ 
մով խոլս տուեալ խաղալը ընդդէմ \նրտաւազդալ արրալի Ս՝արազք 
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ըստ թելադրելոլ անուանակցին նորա արևալին Հալոց II եՆաց ։ Աէրք. 

լուեալ9 եթէ գնացեալ էր ՛Մարն հեռի լիւրմէ երկրէն ի թիկունս 
օ գնա կան ութ եան Պարթևին՝ թողեալ գկահ և զկազմաՆյ զմասն մի 
ևս ի գօրուէն ընգ հրամանատարությամբ Օպպեալ \)տատիանեալ9 
տուեալ նմա պատուէր գալ գիւ֊ր կնթ թերն հանդերձ հեՆելովըն 
և ընտիր ընտիր հետևակօը աճապարէր զչուն, լրւսացեալ նոլա¬ 
՜ճ ել զերկիրն ամեն ալն* և իբրև հասան էր լանգիման բա գաբին որ 
նիստն էր թագաւորին՝ կանգն եալ+պատն էշս սկիզբն առն էր պա¬ 
շարմանն։ Նմացեալ զալս Պարթևին և II արի՝ թողին գնա սպառել 
զզօրութիւն իւ֊ր» բանգի պարիսպը ըաղաըին էին ամուր9 և բեր¬ 
դակալը թուով բազումք և լանկարՆ անկեալ ի վերալ \)տատիանու 
որ վաստակես» լ էր ի ճանապարհ էն՝ <^ա անէին սատակէին գամե– 
նեսինէ *Լալս վճարել կարագին նոըա9 գի Հալն չէր ընդ Հռոմալ– 
եցւոց* թէպէտև ըստ պատմելոլ ոմանց կարող էր նա օգնել 
Հռոմալեցւոց՝ ալլ չարար ալնպէս9 և փոխանակ լարելոլ լ\Լնտոնիոս\ 
առանձնանա լր լերկի ր իւ֊ր։ \էնտոնիոս լառնուլ անդ գգոլժն ի 
\3տատիանեալ՝ փութացաւ լօգնութիւն նորաք ալլ հասեալ անագան 
ուրեմն ոչ ալլ ինչ գտան էր բասլց գիակունս։ ՏԼտհի հարաւ Հռո– 
մալեցինք ալլ գի ոչ գիպեցաւ բարբարոսաց ի ճանապարհին% հա– 
մարէր եթէ խոլս տուեալ էր նոցա առ ահիք և ոգի առ։ 8ետ ալ֊ 
նորիկ ի ճակատու ուրեմն զոր ետ ընդ նոսա՝ հանէր գնոսա փախրս- 

տեալսք գի պարստւորըն Հոռոմոցք որոց բազում էր թիւ և որոց 
հարուաՆըն հասանէին հեռագոլն ևս ըան գնետս Պարթևաց% հա֊ 
սուցին վնաս մեՆ զրահաւորաց իսկ նոցաք ալլ չէր ինչ մեՆ կոտո¬ 
րան՜ն ք գի բարբարոսըն ի նիւս երիւարաց աճապարէին ի փախուստ։ 
8նտոնիոս խաղալր մ ի ւս անգամ ի վերալ թագաւորանիստ ըազաըին 
և պաշարէր գնա առանց գորՆելոլ մեՆ ինչ վնաս թշնամւոլն9 ալլ 
կորուսանէր գրազումս ի զօրացն եթէ լառաըելն գնոսա զպաշարէ 
և եթէ աՆելով անձամբ անձին պատիժս պատուհասից բազմաց ի 
նոցանէ։ Արդարև ի սկգրանք մինչ լերկը էն հան էին նոըա գռոճիկն՝ 
բաւէին և՛ գորՆոլ պաշարմանն և՛ հալթալթելոլ գիւրեանց պա– 
րէնն /ապահովս« ալլ իբրև սպառեցան արգիւնը երկրինք և զօրն 
\ենտոնեալ ստիպէր երթալ հեռագոլն ս զպաշարէ՝ լալնժամ գէպ 
լին էր ք գի եթէ սակաւաւորը էին ոչ միալն չկարէին բերել պաշար 
ըստ բաւականինք ո»լլև սպանեալ ևս լինէին* իսկ եթէ ևր թային 
բազմութամբ՝ պարիսպըն մնա լին թափուր ի պաշարելեաց9 և 
բարբարոսըն ժամ դիպող գալն համարեալ լարձակէին ի դուրս և 
գրազումս ի Հռոմալեցւոց սատակէին և գրազում մեըենալիւը 
հուր հարկ անէին։ 
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\Լլսպէս \Լնտոնիոս տալր զօրաց իւրոց գարի փոխանակ ցորե– 
նոլ9 և ի տասն զինուորացն զմին տալր ս սլան աներ Միով րանիւ.9 
ջան զպաշարեալսն պաշարիչն մանավանդ կրեր վնաս։** * Եւ. գի 
լալսր ամեն ալն ի վերալ լամառեալ \Լնտոնեալ լա ուա ք մ ատ ուզան էր 
զպաշարումն՝ երկուցեալ Հրահատար թէ դույլ է հուսկ ուրեմն վտանգ 
ինչ քաղաքին հասուցանիցէ եթէ իւրով իսկ զօրութեամր և եթէ 
օ գնա կան օր զոր մարթէր գտանել հրեշտակագնաց լեալ խօսէր ի 
խաղաղութիւն9 լալտ արարեալ թէ պատրաստ էր կռել գաշինս։ 
Ուստի ետ պատասխանի հրեշտակածն առաքելոց լ\Լնտոնեալ՝ նըս– 
տեալ լա թոռ. ոսկիք ձեռն ի լար անդր աղեղանն9 և. մեղադիր 
Հռոմալեցւոցն լեալ խոստանալր շնորհել նոցա խտղաղութիւն9 եթէ 
րառնալցեն վաղվաղակի զպաշարումն։ Ե լսել \Լնտոնեալ զպատաս- 
խանին՝ երկուցեալ ի գոռոզութենէն Հրահատար 1ւ լուսացեալ գի 
եթէ ի բաց կացցէ9 դաշինք խաղաղութեանն կռեսցին՝ մեկնեցաւ 
առ.անց աւերելոլ զոր ինչ լօրինեալ էր ի գորՆ պաշարմանն 9 իրր 
ալն թէ էր լերկրի դաշնաւորաց։ Այն ինչ մեկնեալ նորա՝ II*արք 
ալրէին զմեքենալսն9 և. զպատնէշսն հիմն ի վեր տապալէին* և 
Պարթև.ք ոչ միալն չանաքեցին պատգամ խաղաղութեան9 տլլ և 
լեղակարՆումն ի վերալ հասեալ րազում չարիս Հռոմալեցւոցն հա– 
սո լցան էին։ \Լնտոնիոս տեսեալ եթէ խարեցաւ չիշխէր միլս ան¬ 
գամ լ ղել պա ագամա լորս* եդ ի մտի փութալ անկանել ի Հալս։ 
•Հօրք նորա ի գնալն զնոր ՛ճանապարհն՝ կրեցին րազում 1ւ ան¬ 
հնարին վիշտս վտանգաց։ Ջու նոցա ընդ անՆանօթ երկիրն ընդ 
ալն լինէր լի վյ։իպակօք9 նա և. րարրարոսքն կա լեալ զկիրճս9 ու¬ 
րեք ուրեք փոսս փորեալ և կամ արկեալ առաջի նոցա խոչ ե. 
խութ՝ տագնապեցուցտնէին գնոսա ուր և երթալին հ9րո§* ^ "Հ 
թո դո լին արօտս։ Ել եթէ տեսանէին զճանապարհ Հռոմալեցւոցն 
լաջող խոտորեցուցանէին գնոսա 9 հալանեցուցեալ եթէ թշնամին 
ունի գճանապարհնյ Լւ տալին նոցա խաղալ րնգ ալլ կողմն ուր 
դարան գորՆեալ էր նոցա* ալսպէս րազում ք կորեան ի տ աո. ապա- 
նաց 1ւ ի սովոր ևս ի զօրուէն որ գաղտագնաց ի թշնամի 
անգր լին էին։ նեղ մտեալ Հուոմալեցւոց՝ խորհեցան ալլ իմն հնարս։ 
Յաւուր միում անկեալ լորոգալթ9 և մինչ նետք իրրև զկարկուտ 
տեղալին ի վերալ նոցա՝ լանկարՆ իմն զա սպա ր առ. ասպար կցեալ9 
և զձախոլ Նուեկսն լեցուցեալ րնդ գետին՝ լօրինէին զալն զոր կրալն 
կոչեն։ ք՝արրարոսքն9 որոց չէր ալնպիսի ինչ տեսեալ9 համարեալ 
զՀռոմալեցիս անկեալս ի հարուաՆոց անտի նետիցն9 և կարՆեալ 
միով ևեթ հարուաՆով վճարել զիրսն՝ ընկեցին զկապարճս իւ– 
րեանց9 և ոստուցեալ ի վաքր լերիվարացն՝ եկին հուպ սուսեր ի 
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ձեռն խողխողել զնոսա միանգամայն։ Շայնժամ յոտն կա1ր փա“ 
զանգն ողջոլն , և ի տալ նշանին՝ անկան էր իւրա քանչիւր ի վերայ 
ախոյանին որ կայր մօտ, և այսպէս ղինեալք՝ ընդ անզէնս, պատրաս- 
տեալք՝ Ը**գ որս չուն էին ամենևին ակն, զին ոլորք լեգէոնականք՝ 
րնգ աղեղնավորս9 Հոոմայեցիք՝ ընդ բարբարոսս—գորՆէին նախ¬ 
՜ճիրս, մինչև մնացելոցն աճապարել ի փախուստ, և ոչ այլ ևս իշխել 
լինել նոցա հետամուտ։ \Լնտոնիոս այնուհետև չկրէր վիշտս յերեսաց 
թշնամւոյն, այլ ցուրտն տագնապէր գնա։ Գմեռն էր, և (երինր Հայ¬ 

ոց, զորս կայր նմա հա տանել անցանել էին ՆաՆկեալ մշտնջենաւոր 
սառնամանեօք։ Վիրաւորքն, որոց բազում էր թի։֊՝ էին նմա մանա– 
ւանգ անհնարին աղէտք։ ՀՒէպէտև էր զայրացեալ րնգ թագա լորն 
Հայոց զի եթող զնա, և լի էր քինու ընգգէմ նորա՝ անսայր և ողոքէր 
գնա, յուսով աոնլոյ ի նման է պաշար և արՆաթ։ Եւ զի չէր մարթ 
զօրուն երթալ այլ ևս երկայն ճանապարհ, մանաւանգ ձմերայնի, և 
վիշտ վտանգին տակաւին ի վերայ կտյր՝ Անտոնիոս խօսէր համակ 
ողոքով րնգ թ ագաւորին% տալ նմա թոյլ ձմերել յերկրի նորա 
Ե սկզբան գարնայնոյն մեկնեցաւ \Լնտոնիոս և գնաց յԵգիպտոս։**» 

Ի գալ ամին եգ արշաւանս ընգգէմ թագա լորին Հայոց, յուսացեալ 
յար քայն Մարաց* քանզի թշնամացեալ սորա րնգ Հրահատ այ, ղի 
չետ նմա մեե ինչ մասն յա լար էն և ոչ եգ նմա շուք, և կամե– 
ցեալ խնգրել վրէժս յտրքայէն Հայոց, զի ահ՜ նա զՀռոմայեցիսն՝ 
խնգրեալ էր զբարեկամութիւն և զնիզակակցութիւնն \Լնտոնեայ։ 
Օւրախ (եալ րնգ այս \Լնտոնիոս՝ եմուտ ի գաշն րնգ Մարին, և 
սկիզբն առնէր հրաւիրել զՀայն իբրև բարեկամ՝ գտլ գտան ել զնա 
յնգիպտոս, ուր խորհէր գիւրաւ իմն բառնալ զնա ի միջոյ* այլ 
իբրև կասկաեևալ նորա չառ յանձն զհրաւէրն՝ \Լնտոնիոս խորհե– 
ցաւ այլով իմն օրինակաւ արկանել զնա ի խաբս։ Փ՝ագուցեալ 
զբարկութիւնն, թէ գուցէ բորբոքեսցէ զպատերազմն՝ պատճառա– 
նօք խաղալոյ միւսանգամ ի վերայ Պարթևաց՝ եթող զԵգիպտոս. 
այլ զճանապարհայն առեալ համբալ, եթէ Հո կտա լիանոս գայր ի 
Հռոմայ՝ գառն այր այսրէն»ւ 

Ղ*իոն յետ պատմելոյ զգորՆս Հոկտաւիոսի, ոսոխին Անտոնեայ՝ 
կը յաւելու♦ «Ա#ւ ի խնգրել վրէժս յարքայէն Հայոց առանց բա¬ 
զում աշխատութեան՝ Անտոնիոս ի ձեռն *Նեզւղիոսի ուրումն խընգ– 
րէր զգուոտր նորա ի կնութիւն որգւոյ իւրում Աղե քսան գրի, և 
խոստանայր նմա մեՆամեՆս, և ապա ի սկզբան գարնան զտյր 
հաս անէ ր յանկարե ի նիկոպոլիս Պոմպէի, և առաքեալ կոչէր 
զարքայն Հայոց պատճառանօք հարցանելոյ զխորհուրգ նորա և 
խնգրել օգնութիւն ընգգէմ Պարթևաց։ Ւ չտռնուլ նորա յանձն 
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գար կա սկաՆ՛ էր ալ ի գաւոյն՝ \Լնտոնիոս առաքէր միլս անգամ գնոյն 
ինքն զԳեղզիոս խօսել ընգ նմաք և ինքն փութայր հա սան ել |Ար– 

տա շատ։ \ԼյսպԷս և՛ ի ձեռն բարեկամաց, և՛ երկիւղիւ զօրացն, 
գրելով, ևս և գնալով ընդ նմա իբրև, ընգ բարեկամիճ ան գնա ի 
հալան գնալ ի բանակ անդր նորա։ Անք. ձերբակալ արարեալ գնա՝ 
գնէր ի գիպահոջ աո.անց կապանաց, և տարեալ գնա անձամբ ուր 
գանձք նորա էին, գի թերևս մարթ իցէ առնուլ գալն առանց 
կռուոյ պա ա՛ճառ է՛ր իծէ ու վասն այլ իրիք կալալ գթագալոր նո– 
ցաք բայց միայն գի արկանիցէ հարկս ի վեր այ Հայոց ի փրկանս 
անձին և գահու նորա։ 0 ակայն որ պահեին գոս կին՝ ոչինչ անստ- 
ցին նմա, և որոց զէն ի ձեռին կայթ ընտրեցին թագաւոր փոխա¬ 
նակ նորա գԱրտաշԷս, զերէցն յորդւոց նորա» և \Լնտոնիոս կապէր 
գԱրտաւազգ արՆաթի շգթալիւք, քան գի, որպես թութ ամօթ իմն 
համարեցաւ արկանել ի շզթայս երկաթիս գայլ։, որ թագաւոր լեալ 
էր։ 3 ետ այսորիկ յանկուցեալ զոմանս կամ ալ, Ղա1Լս բոն ու– 
թեամբ% լին էր աէր համօրէն աշխարհին Հայոց, գի Ար տաշէո 
պարտեալ ի Ճակատու ուրեք՝ խոյս ետ առ Պարթևս։ Յետ վճարե– 
լոյ զայս ամենայն և խօսելոյ գորգի իւր գստեր թագաւորին Մա– 

րաց, առ աՆելոյ գնա առաւել իմն գիւրև՝ գարձաւ Անտոնիոս յԵ– 

գիպտոս, տարեալ ընգ իւ֊ր, թոՂ գալարն մեե՝ գարքայն Հայոց 
հանգերձ կանամբ և որգւովք։ Ւ1ազացուցանէր զնոսա առաջի իւը 
հանգերձ աԱոփքւ գևրելովք իբրև ի ձազանս յ\Լղեքսանգրիա, ուր 
ելանէր նա ի կառս• և թող զայլ շնորհսն զորս առնէր 
պատրայ՝ աեէր առ նա զՀայն հանգերձ իւրովքն, կապեալ շրգա 
թայիւք ոսկւովք։ Տիկինն նստէր ի մ էջ բազմութեան յատենի, որ 
ղարգարեալ էր արեաթով՝ յաթոռ ոոկեղէն։ Բարբարոսքն չմատու¬ 
ցին նմա աղա չանս և ոչ եկիր պագին նմա, թէպէտև բռն ագա¬ 
տե ցան յոթ և տուաւ նոցա յոյս ազատութեան։ ՛հո չէին գնա իւ– 
րով անուամբ, և այսու յայտ արարեալ զոգւոցն մեՆութիւն՝ ստա¬ 
ցան անուն պարՆանաց, այլ սոյն այս լինէր պատճառք գնալոյ ընգ 
նոսա խստիւ։ Յետ ձաղանացն \Լնտոնիոս առնէր ընթրիս \Լզեք– 
սանգրացւոց, և ի մէջ ժողովրգեանն խռնելոյ նստուցանէր առ 
իւր գհզէոպատրա և ղորդիս նորա• ապա յետ բանս ինչ խօսելոյ՝ 
տայր հրաման անուանել գհղէոպատրա <ւՂ՝շխոյ թագաւորտց», և 
գՊտղոմէոս զկոչեցեալն հեսարիովն՝ Հ$՝ագաւոր թագաւորտցՏայր 
նոցա ի բաժին գեգիպտոս և գհիպրոս։ \Լյս եղև մասն նոցա, իսկ 
որգւոցն որ եղեն նմա ի հղէոպատրայ՝ խոստանայր տալ—Պտղո– 
մեայ՝ շԱս» րէ ս և ՝ զամենայն երկիրն յալս կոյս Նփրատայ մինչև ի 
Հելյեսպոնտոս, հղէոպատրայ՝ զ Լիբէա, որ առ ընթեր կայ աշխար– 
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հին ^\իւրենացւոցք և եղյբօր նոցա \Լզեքսանդրի՝ զՀայս և զերկիրն 
անդր քան զԵփրատ մինչև, ի Հնդիկս, քանպֆ այնպես իմն համա- 

քէքէ եթէ իլր իցէ ալն ամեն այն է ՏԼայսօրինակ խօսէր նա ոչ յԱ– 

ղեքսանդրիա միայն , այլև, ի Հո.ոմ դրև ալ ցուցանէր զոր միանդամ 
արարն։ Ւայց Լւ ոչ մին ի թղթոց նորա ընթերցաւ հրապարակալ., 
բ դեաշխքն Գոմիտիոս և. Ծոսիոս որ ի նորա կողմն էին՝ չևաուն 
թոԱք (մէպէաև կայսր (Հոկաաւիոս) շատ ստիպեաց զնոսա։ \ԼյսպԷս 
չեզև եանօթ ոչինչ ի դրևլոցն \Լնտոնեայ զԼայոց թագաւորէն, 
որում արդահատէր կայսր և էր բանագնաց էեալ ընդ նմա հա– 
կառ.ակ Անտոնեայ»։ 

7* Ննչ որ պատմեցինք ի թ ադաւորութ ենէն Տիդրանայ մին¬ 
չև. ի դերութիւնն և. ի մահ \Լրտաւազդայ (34) ըստ վկայութեան ժա¬ 
մանակակից և իբր ժամանակակից պատմադրաց, ման ալանդ ի կե¬ 
րոնի, Սար աբոնի և 8ովսեպայ՝ կրնայ համարուիլ վալեր ական։ $՝է 
ինչ եզան Հայք զկնի \Լրտաւազդայ՝ կր ցուցնէ մեզ 8տրաբոն հա– 
մաււօտիւ♦—«81րա \Լրտաւազդայ ոչ սակաւ թադաւորք կացին Հա յոդ 
ընդ պաշտպանութեամբ կայսեր և Հռոմայեցւոց, և. այս պաշտ– 
պանութ՜իւն տևէ տա կալին» (Սար* II՝. 11, 16)* ՏԼայս կը դրէր 
\էտրաբոն ի մ էջ 30 1ւ 37 ամաց քրիստոնէական թո լականին, այս¬ 
ինքն Տիրեր կայսեր ժամանակ։ ՏԼանցս Հայոց յետ \Լրտաւազդալ 
աւելի յայտնի կուտան մեզ ուրիշ պատմիչք, ժամանակակիցք կամ 
մերձաւորք ժամանակաւ։ Ըււա *Նիոնիք ինչպէս տեսանք՝ իսկ և 
իսկ զկնի ձաղանացն Արտաւազդայ՝ \Լնտոնիոս կորոշէ թողուլ զՀայս 
աո.անձին թադաւորութիւն ընդ իշխանութեամբ որդւոյ իւրոյ Ազեք– 

սանդրի մանկան, Ննելոյ ի հղէոպաարայ, ընդ հովանեաւ կամ 
խնամակալութեամբ արքային Մարաց իւրոյ նիզակակցին^ սահմա- 
նելով զդուստր նորա Տովտապէ ի կնութիւն \Լղեքսա նգրի (34)ր 
II արջ, ալն կ բուն Ս՝արբ և. \Լտ ր պատ ական է որպկս և. Հալյ> և֊ 
ուրիշ ազդեր՝ եզաՆ էին ուրոյն թագաւորութիւններ յետ տկարա¬ 
նալոյ 0ելևկեանց, մինչև. յԱ# դարու քրիստոնէական թուականին 
նուա՚ճեցան ի Պարթևաց կամ միացան ընդ նոսա։ (\այ արդարև 
ի յիշատակ այսր դահեկան Անտոնեայ 34-^ն նախ քան զ^ր., «Ւ 
միում կողման դիր• Ճ.ՈՈ6Ո181 (^6V^^է^ս Հայաստան յազթեալէ և գլուխ 
8անտոնեայ հայ խուրիլ, և ի միւսում կողման՝ գլուխն հղէոպաա– 
րայ և դիր• ^ղէոպատրայ տիկնոջ թագաւորաց, որդւոց թագա սո¬ 
րաց» (Ղ՝աթըրճ. Տիեզ. Պտմ. (՝♦ 94)* Աը թուի սակայն, թէ այս 
որոշումն \Լնտոնիոսի չկարաց դորՆադրուիլ♦ քանզի ըստ Շովսե– 
պոսի և ըստ Տակիտոսի, իսկ և իսկ զկնի \Լրտաւազդայք դրեթէ 
նոյն տարին (34) կամ ամաւ միով յետոյ՝ եկաւ անդրանիկ որդին 
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Արա աւազգ ա | Ար տաշէս, և օդնութեամր Պարթևաց թագա լորին 
Հրահատալ լաղթելով Ս* արաց թագա լորին , լ անձ անձ չին Աքէր^– 

սանգրի մանկան՝ առ.ալ հալրենի թադաւորալթիւնը, մինչ ՝Անտո~ 
նի ոս ի կռուի էր ընդ ոսոխին իւրում Լոկտաւեալ։ «ԱրտաշԷս, 
երէց որդին \Լրտաւազդալ, ի ԷԱել անդ զհամրալ պատերազմին 
(Անտոնեալ ընդ Հոկտաւիոսի), խոլս տուեալ լետ մահու հօրն 
թագաւորեաց փոխանակ հօրն» (Տովս♦ Պտմ• նախն, ^Ե» 5)* «\Լպա 
(զկնի Ար տա լա զգալ) \Լրտաշէս նորին որդի կալաւ զթ ադաւոր ու¬ 
թի ւնն օդնականութեամր Պարթևաց» (Տակ.՝)։ Ննչպէս լառաջ առ. 
մեՆաւ Տիդրանաւ և աո. \Լրտաւազգալ՝ նոլնպէս առ. \Լրտաշիսիւ 
նորին որդւովք որոլ թ՝ ադաւոր ութի լեն տևեց մինչև 21 , և աո. 
չաջորդօր նորա ևս՝ Հալբ թէպէտ միահեՆան էին (և ալս լ ալտն ի 
է ման ալանդ ի տիտղոսէն «Ար բալից ար^ար որ հալ ի դահեկանս 
նոցա)՝ չէին սակալն բոլորովին ազատ լազդեցութենէ Պարթևաց, 
սրոց զօրութիւնն մեՆ էր լարևելս լետ պարտութեանցն րասոսի 
և \Լնտոնեալ աո. Հրահատալ Ւալց ի դալ Աւ.դոստեալ լարևելս 
(29)% դարձեալ զօրացաւ Հռոմալեցւոց ազդեցութիւնն անդ։ Օգոս¬ 
տոս ք ինչպէս կ*երևի պատմութենէն որ զկնի՝ ունէր մասնաւոր 
խնամ զՀալոց♦ իբրև դաստակերտ Հռոմալեցւոց կը համարէր զՀալ– 
ոց աշխարհ։ Կրտսերագոլն որդիբ \Լրտաւազդալ, եղյրարբ \Լրտա– 
շիոի՝ փոխուաՆ կը թուին ի Լռոմ լԱղեբսանդրիալ, ուր տարուաՆ 
էին լՕնաոնեալ* բանգի Տիդրան, եղրալր \Լրտաշիսի, լետ ամաց 
ինչք ինչպէս պիտի տեսնեն բ ի ստորև՝ աեալ ի Հռոմալ ի ճեռն 
ժիրերի առնուլ զթադաւորութիւն հօրն, և Օգոստոս, իբրև վերին 
իշխան Լալաստանի՝ կը թողու Արտաշիսի թադաւորել, և ապա լետ 
մահուան նորա կու տալ թադալորութիւնը եզրօր նորա Տիդրա– 
նալ, մինչ կարող էր առնել նահանգ զ Հա լաս տան •-«I1 սպանանել 
\Լրտաշիսի, լորժամ կարողն էի առնել (զՀալս) ընդ նա հանդալ՝ 
լալ համարեցալ տալ զալն ցՏիդրան», ևն (^\տակ Աւ.ք.ոււքք1* տես ի 
ստորև)։ ք՝տլց որովհետև հակառակ էր \Լրտաշէս Հռոմալեցւոց,- 

«թշնամի Հռոմալ վասն բինու հօրն», ըստ Տակիտոսի,-ամերժեաց 
զնա ինբնակալ ՛հերոն-ալսինբն Տիրերիոս Կզաւդիոս ՛հերոն, որ¬ 
դեգիր Օգոստոսի —ի թագա լոր ութ են էն» րստ Օովսեպոսի* կամ 
ըստ Տակիտոսի՝ «սպանալ լիւրոց ազդականաց»։ 9*կնի մերժման 
կամ սպանման \Լրտաշիսի, Տիրեր հրամանաւ Օգոստոսի րօա խընդ– 
րոլ Հալոց կը թադաւորեցունէ զորւէի նորա զՏիդրան (20)է «հիդ– 
բան (յետ \Լրտաշիսի) տուաւ լՕռդոստեալ թադաւոր Հալոց, և 
աՆաւ լերկի ր իշխանութեան իւրոլ ի ձեռն Տիրերեալ ՛հերոնի> 

(Տակէ տոս)։ ՏԼալս դիտէ նաև Օովսեպոս* «Տիրեր, աս է, եդ փո– 
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խանպկ նորա (Արտաշիսի) զկրտսերագոյնն յեղբարց նորա որ կո– 
չէբ Տիգրան* (&ովս•)* Գիտէ և Օուետոն* «Աււա^էաչ ԼՏիբեր Օգոս¬ 
տոսի յարևելս զօր օր՝ ետ Տիգրանայ զթագաւորութիւնն Հայոց 9 և 
եդ նմա զթագն ի գլուխ* նստեալ չատեն ի է լրում (Օուետ* |ր Տ^« 

Օայտնագոյնս՝ Գիոն*—«Ւթյւ/ւ Ը՝եահէձՔ միւսոյ աշխարհին Հայ¬ 
ոց Լայն է Մեեին Հայոց) տրտունջ լեալ զԱրտաշիսէ խնգրէին 
զՏիգրան զեղբայր նորաք որ էր ի Հո.սմ% Օգոստոս աո.արէր զՏէբեր 
վանել յերկրէն զԱրտաշէս և կա ցո լցան ել զՏիգրան։ Օակայն Տի¬ 
րեր չլինէր ինչ նպաստ յայս գորե* զիք մինչչև եկեալ նորա* սպա- 

նեալ էր Հայոց զԱրտաշէս* այլ այս չեղև ինչ արգել Բիբերի 
պարեելոյ, որպէս թէ էր ինչ վճարեալ իւրով զօրութեամբք մա- 
նաւանդ զի 1ւ զոհր ևս սահմանեցան վասն այսր$ ԼԳիոն*)։ *Լայւ 
յագթոլթիւե Տիրերի կ՚ակնարկէ երգն Օվրատիոսի9 որ ԼՕվր* ի 
թուղթսնք Ա* 12) ի յիշելն զարութիւնսն հուոմայեցի զօրավարաց՝ 
կը յիշէ և զՏիբերի նուա՚ճելն զՀայս*—գԱանտաբրացինք լուր դոլ– 
զայս9 ՕԱգրիպպայ ձեռն է յորսայս* Նսկ Հայն ^Հզաւգեայ *Ներո– 
նեայ ԼՏիբերիոս ^զաւգիսս ՛հերոն՝) Գոռ. զօրութեամբն անկեալ կար 
ԼՓ՝արգմ* Գաթըր՚ճ*)։ Վ*իրգիլիոս ևս ժամանակակից9 ի կոչելն քԵ– 

րասխ ^սրտմտող ընդ կամուրջ*9 յ>0Ոէ6ա 111Ժ1§118*էԱՏ ճք&ՃՕՏ» կը 
կը թուի իմանար րսա նոյն Գաթըր՚ճեանի՝ զՀայս ք իբր չհանգուր- 
Ժողս լեոյն Հռոմայեցւոց*—գՀԼնոյն ակնարկէ և ՎիրգիղՀոս (Ենէակ* 
Ը. ի վե՛րջ կոյս) յորժամ յօրինէ դև կարտ գիր վահանին զոր ետք 
ասէ, Ենեպյ՝ Աստղիկ ի դարբնոցէն Հեփեստեայ, լորոյ վեր այ 
նկարեալ կային զորեր և արութիւնր որգւոց և թոռանց Ննեայ* 
րնգ ազգսն նուա՜ճեալս մի ըստ միոջէ* վիպին նկարեալ անդ և 
Գա հր աննուաՀելիր և Երասխ զայրագին և կոտորիչ կամրջաց 
(թՕՈէ61Ո ւոԺւ^ՈԹէԱՑ ճւ*ՋՃ6Տ)> այս ինրն՝ Հայր սանձակոտորր եա– 

ռայութեան Հո.ոմայեցւոց» (Գաթրրճ* Տիեզ* պտմ* (՝♦ 9 5) ։ Ե հաս- 
տատութիւն այս դիպաց կան նաև դահեկա ններ յամէն 20 ն* ր* 

զորս մանր կը նկարագրէ Գաթ-ըր՚ճեան*—էԳիպող յոյժ, ասէ> 
ի հաստ ատ ութ իւն պատմութեանս և անգին իմն յիշատակարանր 
վասն անցից Հայոց աշխարհին% են դահեկան ր գեղեցիկը որ ի մու¬ 
սարանս Նւրոպայ կանք ոսկի և արեաթի9 ամեներին դրոշմեալ ի 
սմին ամի (20 նախ րան քք^*)ւ Ե միում կոզմանն նոցա է միշտ 
գլուխ Աւգոստեայ կամ միոյ ուրուր ի դից (Փերոնիայք (՝ակրոսի), 
իսկ ի մ ի ւս ում կոզմանն կայ արձանագիր 9 երբեմն՝ ՀսԱաԱՄԱԱն 
առեալ (ճրա^ոա 081թէ8է)> և պատկեր՝ խոյը Հայոց թագա լորին և 
աո. նմին մի կամ երկու կապար՝ճր գեղեցիկը և աղեղն* երբեմն 
նոյնպէս՝ Հայաստան առեալ9 և պատկեր ինչ այսպիսիք զի գիրն 
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լաղթութեան թևաւոր՝ երանս աՆեալ ի վերալ ցլա֊ սանձէ զնաք 
որով ակնարկի նուաճումն Հալոց աշխարհին լալնկոլս Տալրոսի Լոր 
թարգմանի՝ յոց) և առանձինն Տարօն նահանգի Հալոց, զոր կո¬ 
չեին Հռոմալեցիր 1\ար*աէաա կամ 1՝&Ար8.Ա1)է1սա, մանավանդ զի 
ըստ Ղ^իբանիոսի իսկ ^կալելոլ նշանակ Տալրոս լերին էր ցուլ ինչ 
պղնձի լարևելս. երբեմն նոլնպէս՝ Հպյաստան առեալ և պատկեր՝ 
Հքփինբս մի կՆկեալ նստեալ» և պատմեն իսկ Պղինիոսք Աուետոն և 
Դիոն՝ ի սկզբանն վարել \Լլգոստեալ սփինբսագիր մաաանեաւ ի 
կնիբս ի՛՜ր* ն. երբեմն գարձեալ ալսպիսի ինչ արձանագիր» ՀպյւԱԱ- 

տան պյսրէն առեալ (ձրաօոա ր606թէ8,)> Սքանչելւղյն Կեսարեպյ 
Որ դիք և. պատկեր՝ կին մի (նշանակ Հալաստան աշխարհիկ ի Ննունգս։ 
Առաջինն և չորրորգն ի գահեկանաց աստի արՆաթիբ ենք իսկ երկ– 
րարգն և. երրորգ ոսկիբ։ &՝ող զերեսին արՆաթի գահեկանսնք զոր 
արբն երերին վերակացուբ արբունի գրամ ահատութեան հատեալ 
են ի պատիւ. Աօպոստեալ • ի միումն ի նոցանէ երևեցուցանի Հալ¬ 
աս տան իըրն– կին անկեալ ի գու՛ճսք խոլր Հալոց թագաւորին ի 
գլուխ իւր9 և արձանագիր շուկան ակի՝ ՍքանչելԼՈյն եեսարեԱԱ Որ¬ 
դի, Հայաստան առեալ. և լալլսն երկոսին նոլնպէս Հալաստան ի 
կերպարանս կնոջ խոնարհելսլ ի Նունրք կար կա ռեալ առ՜աջի զձեռսնք 
իբրև, թե զամենալն աւանգիցե ի ձեռս լադթողին։ քՀսոլն իմն և 
բանիւբ նկարե (\վիդիոս ի Պոնտոսէ (ի Տրտմականսնք 227) լա– 
սելն* Ա՚րգ խնգրե Հալն խաղաղութիւն, տրգ կար կա ռ՜եալ մատոլ- 
ցանէ գազեղեն։ հալ միլս ևս գահեկան արՆաթի ի մերում մու¬ 
սա րանի (ի Վաքք|# Մխիթարեանց ի Վ^էա) գոլղնագիւտ լոլժ ի 
սմին ամե (20 նախ բան բանզի ե նշանակետլ ի նմա Նն– 
ներորգ նուագն ՏԼօրավարութեանն Աւգոստեալ9 (ալսինբն 11Ո|). 

VIIII, և ոչ VIII, որպես րնթերցեալ իմն է Միոնէ ի վերայ 
օրինակի իրիբ նորին գահեկանի գտելոլ ի մուսարանին հոս լենի ու– 
րումն ի Գաղիա)* ի միում կոզմանն ե ղէՈէ֊ի* Ալ–գոստեալ9 և ի միլ– 
սումն՝ զինուոր հալ կանգուն ք նիզակ լաջումն և աղեղն ի ձախում՝ 
լեցուցեալ ի գետինք հալացի հանգերձիւ (կամ զրահիւբ) և գլխա- 
նոցաւ, և գիր հուրջանակի՝ Օ&տտ&ր մւր. ք., ճաաատ, օ<ւբէ«» 

(%աթ–րր՝ճ* ա նգ). 
Այս Տիգրանալ լաջորգեց որգին Տիգրան կրտսեր հանդերձ 

բերբն Նրատոլիւք որ եը մ ի անգամ ալն կին նորա։ Տակիտոս լետ 
պատմելոլք թե Տիգրան լաջորգեց Արտաշիսի—«Ա|ւ տաշես սպան ալ 
գալով լիէ֊րող ազգականաց9 և Տիգրան տուաւ լԱւգոստեալ թագա– 
ւոր Հալոց և աՆաւ լերկիր իշխանութեան իւրոլ ի ձեռն Տիբերեալ 
՛հերսն ի—»ինչպես տեսան բ վերը՝ կը լաւելու♦ օւԾակալն աթոռն ոչ 
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մնա էր ընդ երկար Տիդրանալյ և ոչ իսկ որդւոց նորա (Տիգր անալ 
կրտսերոլ 1ւ Նրատոլի), դի ըստ սովորութեան բարրարոսաց% եղյւալր 
և րոլր էին հաղորդր և1 անկողնոլ և՛ իշխանութեան։ Ե Տիդրա– 
նալ կրտսերոլ և. Նրատոլէ կան դահեկաններ• դահեկան մի պղնձիք 
Բունելով ի միում կողմանն զպատկեր ալսր Տիդրանալ իմադ Հալոց 
ի գլուխ և դիր շուրջանակթ 8<*օւ^տօ<; |յ&օծտա7 ԳքհքՕՈ՚ղհ (արքայքց աք 
ֆալ Տիդրանէս Ա և. ի մ ի լսումն կողման պատկեր Նրատոլալ և. 
դիր շուրջանակթ Տթօք-րօ) ^ՕէեօՀ 1դթ^00 (Երատով Տիդրանալ 
ար Հալի Հ>ՈԱ*)* ^ ալ միւս ևւս դահեկան նոլնպիսի և դիր շուրջա– 
նակի% ք«0է\60Հ ^6*|ք0է<։ (թադաւոր մեՆ կրտսեր Տիգ– 
րանէս)։ 

Տիդրան կրտսեր 1ւս կը մերժուիյ հաւանականապէս հակառ ա– 
կութեանն համար Հռոմալեցւոց դէմ ք և. կը դրուի \Լր տալաղդ 
ոմն։ Տակիտոս լետ պատմելով թէ «աթ՜ոռն ոչ մնալը Տիդրանալ և. 
ոչ որդւոց նորա ևն% կը լաւելու♦ «Այյ ոմն Ար տալաղդ կացուցաւ 
լ\եւդոստեալն։ \Լւելի ընդարձակ% *ԼԷաԷոա Պատերկուղոս (Պ*պր* ք՝« 

94). «8էա սակաւ միոլ (Տիրեր) առարեալ լԱւդոստեալ զօր օր ալց 
առնել արևելից և. կարդել լարդարել ղիշխանութիւն գաւառտցն% 
եցոլց ղամենալն ազգս առարինութեան* անտի մտեալ ղօրօր ի 
Հալս% արկ զալն ընդ իշխանութեամր հռոմէական ժողովրդեանյ և. 
զթադաւորութիւն երկրին ետ \Լրտաւաղդալ»։ Այս \Լրտաւազդալ 
անոլան եւս կալ դահեկանյ ի միում կողման պատկեր նորա թադ 
ի դլուխք 1ւ ի միւսումն% Շաղթութիւն թևաւոր և դիր շուր– 
ջան ակի-ՏօէօւձտաՀ ^«01X60)7 ճթէՕԱ)«օ8օօ* Այ» ուղղադրութեանյ ինչ– 
պհ ս նաև դրոշմին համար ք որ ունի նմանութիւն դրոշմի դա¬ 
հեկանին Տիդրանալ կրտսերոլ և ոչ մեՆին Տիդրանալ• դարձեալ 
թևաւոր Շազթութեան համար ք որ է նշանակ լետնադոլն հռո– 
մ էական ժամանակի և ոչ ժամանակին առաջն ոլ Տիդրանալ և 
\էրտաւաղդալ% կը հետևցունէ Գաթրր ճետն, թէ ալն դահեկան ալս 
\Լրտաւաղդալ է և ոչ առաջին \Լրտաւաղդալ, որդւոլն և լաջորդի 
Տիդրանալ մեեի» — «Ցոլժ իսկ հալան ութ եան էք թէ ոչ \Լրտաւաղ– 
դալ առաֆնոր ալլ ալսմ իսկ \Լրտաւաղդալ անկ է դահեկանն նը– 
կարադրեալ վերադոլն, էջ 86, որպէս զուզան է նմ անութ իւն դրոշ¬ 
մին ընդ դրոշմի դահեկանին Տիդրանալ կրտսերոլ առաջին աթո¬ 
ռակալի նորաք րանղի ի դէպ էյ թէ ի միոջէ արուեստադիտէ իցեն 
երկ որինք ման ալանդ ղի և անունն Արտաւաղդալ է դրեալ առա– 
լել ըստ հռոմալեցի հնչման Ճօէ«օ«օ8օօ> և ոչ Ճ()Հ«^«օ8օօ» որպէս 
դրէին արդեօր լոլն արուեստադէտր դրամահատութեան% եթէ էր 
\Լրտաւազդն Ա. լաքերդ Տիդրանալ մեՆիյ որոլ դահեկան աղն և 
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դրոշմն ևս ալլ իմն նկարագիր ունի*։ թրրճ. Պտմ* Տիեզ. ք՝# 

96 ք Ն՛ան* 3)* 

Այս \Լրտաւազգալ համար ասէ Տակիտոս, թէ Հարկալ լաթո– 
յլոլն ոչ աո.անց մերոլ կորսաեանէ Շալնժամ Գալիոս ^եսար ընտ– 
րեցաւ խաղաղեցուցանել զՀալս, նւ ետ զալն \Լրիոբարզանալ Սարի, 
որոլ նւ գեղն ե.՛ բաքութիւն հա՛ճոլ էին Հալոց» (Տա էփ ՀՀնոլն կը 
լիշէ նւ ՝ԼեԱԷոս Պատեր կուզոս (ք՝. 102). ձԳալիոս եմ ուտ ապա ի 
Հալս։ Մուա նորա եղև լաքող, ալլ լետոլ լանզգոլշս իմն մ ատոլ• 
ցեալ ի խօսս մօտ լ\Լրտագերս% խոցեցաւ կարեվէր ի զիստն ք0>գ– 
գոս է ումեմնէ»։ Ե բանից աստի Տակիտոսի և ՎելլԷոսի կը տես- 
նուի9 թէ մերժումն Արտաւազգալ եղաւ Հալոց կողմանէ ապստամ- 
բութ՜եամբք որ մեՆ վնաս տուաՆ կը թ՛ուի Հռոմալեցւոց* \Լպստամ– 
բութիւնը կը թուի եզան թելագրութեամբ Տիգրանալք որոլ օգնա¬ 
կան էր Հրահատակ ար բալ Պարթևաց (\Լրշակ 9 —14). բան¬ 
գի ըստ Գիոնի՝ կը գտնենբ զՏիգրան միլս անգամ ի Հալս և 
զՀրահատակ միջամուխ ի գորՆս Հալոց9 ինչպէս պիտի տեսնենբ ի 
ստորև* Օգոստոս կ*ստիպուի ղբկել միւսանգամ զՏիբեր։ ՀՀալս կը 
ցուցնէ բան *\՝իոնիք թէ Օգոստոս ձետ Տիբերի իշխանոլթիլն տրի¬ 
բուն ական վասն ամաց հնգից, և լանձն արար նմա զհսգ աշխար¬ 
հին Հալոց որ լետս կացեալ էր»* 1՝այյ էյւք Տիրեր ընտանեկան 
գժտութեանց պատճառաւ առանձնացաւ ի ՀռոգոԱք ինչպէս կը 
պատ մ է նոլն (Նիոն% Օգոստոս լանձնեց Հալոց գորեը որգեգրին իւ– 
րում *հալիոսի։ Մինչչև եկեալ Ղ*ալիոսի% Տիգրան կրտսեր կը մեռնի 
ի կռուի 9 և ա թո ռ՜ակից նորա և բո էր Երատոլ կը հրաժարի> և 
Հրահատակ առ ահին ի Հռոմալեցւոց% լետ կը կենալ ի Հալոց։ Այօ– 

պէս Ղ*իոն» <ձ^ուեալ Հրահատակար եթէ Ղ՝ալիոս էր լ\Լսորիս իբրև 
բգեաշիկասկաՆեալ ևս լիւրոց հպատակաց, թէ երկնէին ի վաղուց 
հետ է խորհուրդ վատ գնման է% փութալր առնել խաղաղութիւնք 
լանձն առեալ ի բաց կալ ի Հալոց։ ք՝այւյ թէպէտ և սպանեալ էր 
Տիգրան ի պատերազմի ընգգէմ բարբարոսացա և Նրատոլ հրաժա– 
րեալ լիշխանութենէն% Հալբք իբրև տուաւ նոցա թագաւոր ՚Արիո– 
բարզանէս ոմն Մար* ետուն պատերազմ լամին երկրորդի. ալլ ոչ* 

ինչ գորՆ կարևոր մարթացան վճարեր բալց միալն զի \էգգոն ոմն 
որ բոնացեալ ունէր ղԱրտագերս՝ ^գէք* զհալիոս մինչև աու պա¬ 
րս պաւ բաղաբինք որպէս թէ զգա ղանիս ինչ Պարթևին ունէր ի 
վեր հանելք և վիրաւորեաց գնա։ 8ալնժամ \Լրիոբարզանէս9 և լետ 
մահու նորա9 որ ոչ կարի լամեաց% որդի նորա \Լրտալաղդ առին 
զՀալս լ\Լլգոստեալ և ի Ներակուտէն» (Ղ*իոն^։ քՀալս լալտնագոլն 
ե.ս կը ցուցնէ Օեբստոս Օուփոս «Աու Հոկտաւիանոսն կալ– 
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սերաւ Աւդոստեաւ Հայբ յար էրան հակառակ մեզ միաբանութ եամբ 
Պարթևաց։ %այիոս ^Հեսար, թոռն Աւդոստեայ% առաբեցաւ յարևելս 
զօր°վ>ք և ի շնորհս մեեութեան հռոմեական՜ անուան% ցաՆոյց վաղ՛ 
վազակի զապս տամ բութի ւնն։ Հայբ որ յայնժամ հզօրադոյն Էին 
բան զՊարթևս% եղեն նմա անձնատուր• 1ւ նա ջանայլ։, ըստ օրի¬ 
նակին տուելոյ ի ՊոմպեոսԷ՝ դա տա լորս կացուցանել ազդացն այ– 
նոցիկ, մինչ ԳոմնԷս ոմն, զոր կարգևալ էր թագաւորն վերակացու 
Արտադերից% եկն մատուցանել նմա պատ՜ճառանք»բ մատնելգյ զտեր 
իւր% գիր* ուր գրեալ կայ, ասեր։ համար դանձուց թագաւորին* և 
մինչ զօրավարն հռոմայեցի ընթեռնոյր մաադրութեամբ մեՆաւ% 
ԳոմնԷս յարեաւ ի վեր այ նորա և. հար գնա դաշունիւ։ Ն են գա լորն 
սատակեցաւ արդարև ի զօրականէն, բայց Գայիոս վիրաւորեալ մե– 
ռաւ ի դարձին իւրում յԱսորիս»։ Ե%րիոբարզան կը մեռնի, և որ¬ 
դին Արտաւազդ, որ նմա յաջորդեց հաճութեամբ Հռոմայեցւոց% կը 
մերժուի♦ յայնժամ Օգոստոս կը ղբկե Տիդրան զոմն արշակունի, 
այսինբն ի զա լակեն Արտա բսիասայ։ քՀվախճանեն այս Տիդրանայ 
չենբ դիտեր ստոյդ ինչ, ըայց յետ նորա Նրատոյ առաւ մ ի լա ան¬ 
գամ ևրադաւորութիւնը։ Ապա Հայբ տաղտկալով ի նմանէ ե֊ս% 
մերժեցին, և մնացին առանց իշխանի մինչև *Լոնոն, զորմե ստորև։ 
Տակիտոս ՀյԷշեր գորգին Արիոբարզանայ պԱրտաւազգ* կը թուի 
ակնարկել սակայն, թե ունեցալ նա յա^որդ իւր տոհմ Էն, բանգի 
ասե• «Արիոբարզանես ըստ դիպաց իմն Լայսինբե բնական մա- 

հուամբ կամ ի պատահարե իժեբե) 11 եռան էր, և տոհմն նորա 
մերմեր*։ Տակիտոս չյիշեր նաև զվերջինն Տիդրան արշակունի, այլ 
անմիջապես կ*անցնի յնրատոյ, վերջինն ի ցեղեն Արտաբսիասայ, 
որով կը մարի Արտա բսիասեան (Արտաշեսեան^ հտրստութիւնն։ 
Օւստի յետ ասելոյ Տակիտոս, թե «տոհմն Արիոբարզանայ մերմ՜եր 
կը յարե• «Հայր փորձեցին յայնժամ զիշխանութիւն ուրումն կնոջ, 
որում անունն եր Երատոյ, բայց և գնա արտաբսեցին վաղվաղակի• 
ապա անկեալ ի վարանս և յանիշխանութեան, ոչ այնչափ ազատբ 
որ չափ անտերուեչբ եդին հուսկ ուրեմն յա թոռն զփախստեայն 
ՎոէւոՆ»* Ւայց կարևորադոյն յիշատակարանն պատմութեան Հայոց 
այնր ժամանակին, այն ե կտակն Աւդոստեայ% կը յիշե և֊ զԱրտա– 
ւազգ որդի Արիոբարզանայ, և՛ զՏիգրան վերջին արշակուձյի, քայյ 
ձյիջեր զԵրատոյ, առ որով Օգոստոս կը թուի մեռեալ։ Տեսնենբ 
այժմ Օգոստոսի կտակը, որ, որպես ասացաբ՝ կարևորադոյն 
տա կարանն ե այնր ժամանակի անցից Հայոց։ Հայաստան, 
ասե9 ի սպանանել թադաւորի նորա Արտաբսեայ (Արտաշփսիք 
որդւոյ Արտաւազդայ^, յորժամ կարողն էի առնել ընդ նտհանդաւ 
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լալ հա մ արեց այ ըստ օրինակի ն ախնեացն մերոց տալ զայն թագա– 
ւորութիւն ցՏիգրան օրգի \Լրտաւազգայ, թոռն Տիգրանայ արբաքֆ 
(մեեի^ք ի ճեռն Տիբերեայ Ղէերոնի, որ որդեգիր իմ էր յայնժամ։ 
9ետ այնորիկ յորժամ յետս եկ աց 1ւ ապստամբեաց ազգն այն% 
նուաճեցի ի ճեռն Ղ^այեայ որգւոյ իմ> և. ետու ի ձեռս 1Նրիոբար– 
զան այ 9 որգւոյ \Լրտաւազգայ ար բայի ՛Մ արաց զի առաջնորգեսցէք և. 
յետ նորա մ ահուն% որգւոյ նորա Ար տաւազգայ։ Նբրև սա սպանաւ 
զՏիգրան որ էր յար բունի տոհմէ Հայոցն՝ առաբեցի ի գոյն թա– 
գա ւորութիւն» (Գաաթըրճ* Տիեզ. պատմ • ք՝* 97* Ն՛ան* 2)* 

տակէն \Լլգոստեայ %աթըրճեան աս է անգ այսպէս * $Աոցին երաշ– 
խաւորք և գրեթէ համօրէն իսկ պատմութեանցս՝ գեղեցիկ վկայ 
կայ անուանեալ հիշատակարանն \Լնկիւրական> այսինբն արձանա¬ 
գիր տա՞ճարին կանգնելոյ յԱնկիւրա Ղ*աղատացւոց ի պա տիլ Աւ– 

գոստեայ (ԼքթայէՏւ®» ճս^ԱՏէ8&)» յորում կայ բանգակեալ մասն ինչ 
կտակին \Լլգոստեայք զոր էր նորա յանձն արարեալ Վ^եստեան կու– 
սանաց9 զի տացեն Ներակուտին (Տակիտ* Ա« գլ* 

8, Վկայութիւններէն, զորս բերաբ ժամանակակից պատմագիր– 
ներէք և. նշանաւորագոյներէնք նաև. վալեր ական յիշատակարաններէ% 

որպիսի են դահեկան բ% յայտնի եղաւ, թէ իսկ և. իսկ յետ կապա– 
նացն \Լրտաւազգայ \Լ–ոյ (34) տիրեցին Հայոց ընդ ձեռամբ Հռո– 
մայեցւոց թագա լոր բ ութ• — 

1* \Լրտաշէսք երէց որգին \Լրտաւազգայ (33 — 21)* 

2* Տիգրան եղբայր \Լրտաշիսիք ի ճեռն Տիրերի Աղալգեայ 
հրամանալ Օգոստոսի (20)* 

3« Տիգրան կամ Տիգրան կրտսեր, որդի Տիգրանայ Ւ-ի 
հանգերձ բերբն Երատոյիւ, որ էր միանգամայն կին նորա• 

4* \Լր տալաղդ ոմնք գարձեալ ի ձեռն Տիրերի ք հրամանալ 
0գոստեայ (6)* 

5* \Լրիոբարզանք Մարաց թագաւորին որգինք ի ձեռն Ղ՝այիոսիէ 
հրամանալ Օգոստեայ (1 յետ 

6* \Լրտալաղդ որդի \ձրիոբարզանայ * 

7. Տիգրան 9*. ի տոհմէ թագաւորաց Հայոց, հրամանալ 
0 գոստեայ» 

8* Նրատոյ միւսանգամ առանձինն ք յետ որոյ անտ էրն չու¬ 
թի ւն մինչև ի Վոնոն (16 յետ 

\Լպաբէն զարմանբ են9 որ քերթողահայր մեր* այնպէս համ– 
բաւեալ իբրև հայր պատմութեան մերոյ Տիգրանայ անմիջական յա– 
ջորգներուն վրայ ունենալով ժամանակակից պատմիչներ զորս յի– 
շեցինբ, մանաւանգ զՑովսեպոս որ Նանօթ է նմա, ոչ բնագրէնք 
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այլ է^ձս1^ս հէ1 տեսնուի հալեր էն թարգման ութ են է մը՝ թողլով 
գնոսա կուտայ մեզ նոր իմն աւանգութիւն ասորական ք տալով իսկ 
և. իսկ լաջորգել Տիգրանալ կամ \Լրտաւազգայ՝ երևակայեալ եղը.օր֊ 
որդի մը Արշամ անուն, ինչպէս լա ինը այ լուր՝ առ. քրիստոս ղրր– 
կուաե կեղե նամակի մը (\ւշամայն առնլով իբրև, անձն* որում կու 
տայ յաջորդել գԱրաբացին (զԱւռհայաստ անցին) \1բգարք տողելով 
բիւր առասպել մինչև. յ\Լրտաշէս իւր ք՝* 

ք՝այց թողլով այս ամենայն նոցաք որ ^որենացւով կը պարեին՝ 
գանը մեր պատմութեան կարգին։ 
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ԳԼՈՒԽ ժն. 

տ * աա աա էրա ւ (աս» ր. ըս« աոասո) 

ԿԱՄ 16—80. 

ՊԱՐԹԵՈ—ՀՌՈՄԷԱԿԱն ԱՀԳԵՑՈհԹԻԻՆ։ 

1. յսռովաթիւնք ի Պարթեա. Վոնոն։ 2. նոր ւարստութիւն 
ի Պարթեա. Արտաւան. Վոնոն ի Հայս։ 3 Տիրեր. Տլենոն—Ար֊ 
տաշէմ ի ձեռն Գերմանիկեպյ։ 4. Արշավ ի կոդմանէ Պարթե– 
ւաց, Միհրդատ Վիր՝ ի Հոոոմոց։ 5. Վւսղարշ Պարթեւ. վերջին 
հարստութիւն Հպյոց. Պահլաւք ի Հայս. Տրդատ—Արտաշէս: 6. 
Հռադամիստ—Երուանդ. պատերազմ՝ ընդ Հռոմ՝պյեցիս. Գոմիտիոս 
Կորրուդոն, զօրավար ներոնի։ 7. Կեսենիոս Պետոս փոխանակ 
Կորբուդոնի. ձախողել Հռոմպյեցւոց։ 8. Բանագնացութիւն. պատ– 
րաստութիւն գնալոյ Տրդատպյ առ ներոն։ 9. նղյն պատւՐու– 
թիւն ի Դիոնէ։ 10. Տրդատ—Արտաշէս երթայ առ կպյսր, եւ որ 
զկնի. Ցիշատակարանք այս դիպաց։ 11. Հայր յետ մահուն նե¬ 
րոնի. Արշաւանք Ալանաց. Ցովսեպոս։ 12. ներքին գործը. Վէւ– 
պասանք Հպյոց. Սմբատ սպարապետ Տրդատ—Արտաշիսի։ 

ձ. Ցետ սպառելոլ ցեղին Արտաքսիասալ Տիգրանաւ. վերինով և. 
Նրաաոլիւ.՝ Լալը մնալով առ.անց թագաւորի և գրեթէ լանիյխա– 
նութեան՝ ընտրեցին զփախստեալն Վոէւոձ է թագաւոր (16)։ 0|քՒ 
պէս դի իմա ցոլի, թ-է ով էր ալս Վոնոն, որոլ պատ՚ճառալ, ինչ– 
պէս պիտի տեսնենք լետսլ, երկու, մեե տէրոսթ՜իւնք, Պար թևք և 
Հռոմր գրզռեցան իրարու, դէմ Հալաս տանի Համար և արարին 
զերկիրն տեսարան արիւնհեղուիՒեան՝ առնունք զպատմ աթիւնն սա– 
կաւ. ինչ ի հե ո-ուստ։ I1 համարւօտ պատմութեան մերում զՊար– 
թ՜եւաց վերագոյնն յիշուեցալ., թէ ինչպէս Հրահատ I1, յադթ՚ոզն 
Օնաոնիոսիք յետ մ ահուն սորա ակնաեելով Օգոստոս է՝ ոչ միայն 
դարձուց յետս հււոմէական դրօշեերն և. գերիներ9 զորս աո.աՆ էին 
ՊաչէիՒԼւրլ ի պատերազմունս ^Հրասոսի և. Օնտոնեայ՝ այլև տուաւ 
պա տանգս յորգւոցն Հրահատայ %-ի (20)* Այս պատանգներէն էր 
Վ«ւ1ք«ւէւէ Հրահատ ակ, որգին Հրահատայ սպաննելով զհաԱ* իԼք 
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Հրահատ V ալն ինչ թագաւորեալ կ*սպանուիք և. Պարթևը 
կհընտրեն ղ(1րոդ (՝♦ (\Լրշակ ժէ.), քլա1Ա ^ սա կ*սպանուի իւր 
խստութեան և անադորունութեան համ ար է Ցայնժամ Պարթևդ կը 
խնդրեին ի Հռոմ այ Հրահատայ Գ-ի որ դիներ էն մին9 և կը ղրկուի 
նոցա Վւրնօն» ք՜ա19 սա էլՍ հռոմեասեր բարուց պատ՜ճառ.ալ 
մերժուելով՝ խոյս կու տայ ի Հայս յերեսաց \Լրտ ալանա յ *հ–ի9 զոր 
կոչեցին Պարթևը Պահլաւ զեղեն ք ինչպես տեսան ը անդ։ ՀԼայս 
պատ մ ութի ւն կքաւանդեն մեզ Ցովսեպոս և Տակիտոս•—օւքՀայնու ժ ա՛¬ 
մանակալ Հրահատ ար ըայ Պարթևաց սպանաւ դալով ի Հր ահա֊ 
տակայ յիլրմե որդւոյն9 պես *Էա1ս օրինակ։ Հրահատ որ ուներ բա¬ 

զում որդիս օրինաւորս՝ հարեալ եր կնոջ ումեմն իտալացւոյ9 զոր 
հանդերձ այլովը պարդևօը առաըեալ եր աո– նա կայսր ^Օքոււ– 
աոս)9 և կինն եր արդարև դեղեցիկ։ Ե սկզբան անդ ուներ զնա 
Հրահատ իբրև ղմին ի հարճից իւրոց9 այլ սեր նորա տակաւ աճեր• 
և իբրև եղև նորա ի նմանե որդի Հրահատակ% առներ Հրահատ 
զկինն ինըեան ամուսին։ Եք. զի շահեալ տիրեալ եր կինն ի վեր այ 
մտաց թ ադաւորին՝ եդ ի մտի տալ յանձնել զաերութիւնն ի ձեռս 
որդւոյնք և զի չուներ ակն առնել զայն այլով իւիը։ րա19 տալով 
հեռացուցանել զորդիսն օրինաւորս Հրահատայ% արկ նմա առաջի 
և աղաչեր առաըել զնոսա պատանդս ի Հռոմ։ $՝ ադա լորն որ չիշ– 
խեր ժխտել նմա և ոչինչի առ յանձն։ \ձյսպես Հրահատակ միայն 
մնայր առ նմա։ Ցրդին այն գարշելի այնպես իմն ճեպեր թագա- 
լորեր մինչև աաղտկացեալ ի ոպասելոյ մա հո լան հօրն% աո այր 
ոպանանել զնա ըստ խորհրգոյ մօրն9 ընգ որում դիտեին թե կետյր 
նա ամօթալի կենօը։ Հայրասպանութեան սոսկումն հանդերձ ազդա– 
պղեութեամբն դրդռեաց ընդդեմ նորա զհասարակաց ցասումն այն¬ 
պես՝ թ*չպես հալաՆել նմա և մեռանել մինչչև հաստատեալ յանի– 
րալ իշխանութեանն։ Ցայնժամ համ օրեն աւադանւոյն9 որ դիտեին 
եթե չեր հնար կալ տ երութեանն առանց առաջնորդ ութեան թա¬ 
գա լորի ք և չկամեին ունել թագա լոր բայց միայն յ\Լր շակունի տոհ– 
մէյ այն ե |աք^է թագտւորութետնն* համարեալ զտոհմն Հրահա– 
տայ պղեեալ անհնարին լրբութեամբ կնոջն այնորիկ իտալացւոյ՝ 
ընտրեցին զ(\րոդ որ եր յարենե թադաւորաց, ամբառնալ զնա յա֊ 
թոռն9 և առաըեցին առ նա հրեշտակս։ Ց*յլ իշխանս այս եր այն¬ 
պես ցասկոտք այնպես անադորոյն և այնպես անհամբոյր% մինչև 
չկարացեալ ժուժել ազդին* դորՆեցին նմա դաւ9 և զի Պարթևը 
կրեն միշտ սուսեր։ սպանաւ նա ի խնջոյսք և կամ որպես աԱՔ 
ասեն՝ յորսի։ \Լյսպէս մնացեալ Պարթևաց առանց թադաւորի՝ առա– 
ըեցին ի Հռոմ խնդրել առ ի թադաւորելոյ ի վերայ նոցա յորդւոց 
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անտի Հրահատալ Ղ՝–ի զմին9 որ էր անդ ի պատանդի։ Տուտս նոցա 
Վ«ւ նոնք զոր նախամեՆար արարին քան զեղբարսն9 զի համարէին 
գնա արժան ջան զնոսա համբառնալ միաբան հասանութեամբ եր– 

պետութեանցն աւադաց յայէւ բարձր աստի՛ճան պատս սոր Այչ 
զի բարբարոսքն ալնոքիկ են ի բնէ անհաստատք և. լանդգոսնք 
դլխաւորքն ի նոցանէ ստրջացան իմն վաղվաղակի քնդ ընտրու– 
թիւն իսրեանց 1ւ աս էին9 թէ չկամ էին ալլ ևս հնաղանդել Նառալի* 
ալսպէս կսչէին գիշխանն* վասն ղի տոսեալ էր նա պատանդ Հո¬ 
ռոմ ոց։ Օի ոչ իրասոսնք ինչ պատերազմի9 ասէին9 ալլ մին ի պալ– 
մտնաց ամոթալի խաղաղոսթեան ետ մեզ գնա ի թագա սոր։ 3 ետ 
ալսր ապստամբոսթեան առաքեցին մատոսցանել զթաղն Արտաւա– 

նտլ Մ արաց թադաւորի9 որ էր ի տոհմէ (Պտհլաւ) Արշա– 
կոսնսոր Ընկա լաս նա ոսրախոսթեամբ և եկն զօրոս Նանու։ Ա|^ 

զի ասա դանին և եթ ոսնէր մասն ի փոփոխոսթեան աստ* Վ^ոնոն 
որում կալր մնար հասատարի մ ժողովուրդն* լտղթէր Այւ տ ալա¬ 
նալ ի ճակատու ուրեմն և ստիպէր գնա խոլս տալ ի լերինս 
անդր աշխարհին Մ արաց։ 

Ջ. Արտասան ժոզովէր լետոլ բազմոսթիւն մեՆ9 տալր երկ– 
ՍՈՍԳ ա^քա|^ ճակատ ք ուր Վ^ոնոն լաղթեալ պարտեալ անկանէր 
սակասուք ոմամբք լիւրոց անտի ի Հալս։ \Լրտաւան լետ առնլոլ 
կոտորաՆ մևՆ Պարթևաց* եկն մինչև ի Տիզբոն և ալնպէս մնաց 
աէր երկրին։ Նսկ Վոնոն ալն ինչ եկե$սլ ի Հալս* թեկն տՆէր թա– 
դաւորութեան*։ (8ովս* Պամ* նախն* ^*)է 0^^ ընդհատ ի 
սմանէ և Տակիտոս*-«Աո. հիւպատոսութեամբ Սիսենալ Ստատիզալ 
Տասրոսի և 0,. Ղփբոնի* աղմուկք շփոթի$ 1ոլյէհէ^ զթադաւորու– 
թիւնսն արևելից և զհ ռոմ էական նահանդս։ ՛Նշան ք տոսան ի 
Պարթև.աց9 որք լետ հնազանդելոլ թադասորի զոր նոցին իսկ խըե~ 
դրեալ էր ի Հռոմալ և ընկալեալ կամաս* արհամարհեցին զնա 
իբրև զօտար ոք9 թէպէտև լարենէ \Լրշակունեաց։ &՝ ադա լորն ալն 
էր Վ%ոնոն9 զոր \Լլդոստեալ առեալ էր պատանդ ի Հրահատալ։ 
՝$անղի Հրահատ թէպէտ և վանեալ էր զղօրս և ղզօրավարս մեր* 

տալր սակալն \Լլդոստեալ զամենալն պատիս մեՆարանաց 9 և առ 
լալ ևս շահելսլ զբարեկամոսթիսն նորա* առաքեալ էր առ նա 
զոմանս լորդսոց իլրոց ի պատ անդ ք ոչ սակալն առ երկիւղի Հոռո– 
մոց9 որ չափ առ չվստահելոլ լիսրսն։ 8եա մ ահուն Հրահատալ և 
պալազատաց նորա* դ***լր հրեշտակոսթիւն ի Հռոմ լանուն ասա- 

դաց թադաւորութեանն9 որ տաղտկացեալք ի տեսանելոլ զհեղոսմն 
արեանց՝ խնդրէին զՎոնոն, զերիցադոլնն լորդսոց անտի Հրահա– 
տալ։ Այււ դորՆ ողոքէր իմն զսնապարՆութիւն \Լւգոստեալք որ ար– 
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ձակէր ղիշխաննք մեՆացուցեալ պարգևօ բ։ Իարբարոսբն ընկա լան 
գնա ուրախութ եամբք որով սովորն են ընդունել ղիւրեանց նորոգ 
տեարսւ Ալլ լետ սակաւ միոլ գամ օթի հարեալբ ընդ ընտրութիւնն* 
մեղադիր իմն լինէին անձանց, իբր ալն թէ անպատուեցին զանունն 
Պարթևացք ալն ու. ղի աՆին լալլմէ աշխարհի թագաւորք ղեպեեալ 
արուեստիւք թշնամւոլն։ Աթոռ Արշակունեացնք ասենք իցէ ու¬ 
րեմն կալեալ և տուեալ իբրև, նահանգ մի ի նահանգաց Հոռոմոց։ 
Ո՜ւր իցեն փառբ ալնց դիւցազանց9 որոց սպանեալ էր ղհրասոս և 
վանեալ վկանդևալ ղՄարկոսն Անտոնիսսզ եթէ Նաուալ մի կալսերք 
խամրեալ և. թառամեալ ալն չափ ամաց Նառալութեամ բ աիրիցէ 
ի վերալ Պարթևաց։ Ալսպէս խօսէին աո. ցասմանք զոր Վ«ւ1քււՆ ևս 
իմն բորբոբէր հեռանա լաքն ի սովորութեանց նախնեացք ղի եր¬ 
թ՜ ալր լորս դուն ուրեբք սիրէր սակաւ գերիվարս, չերևէր երբէբ 
ի բազարի* բալց դեսպակաւ միալնյ և ան գոսն էր իմն ղխրախսւ– 
թիլն ս երկրին։ Ծադր առն էին զանձնապահս նորա լոլնս և զէեիբ 
նորա դրոշմեալ ի վերալ չնչենադոլն իրացւ Նա և ընտելութիւն 
նորա և բարուցն բազցրութիւն, առաբինութիւնր որոց անդէա 
են բարբարոսբն% նոր ախար էին վասն նոցա։ Օտարն կերպարան բ 
գորՆէր ի նմա և՛ զբարին և՛ ղչար% միանդամ ալն ատելի է Ու.ստի 
կոչեցին ղԱրտաւան ոմն իշխան Արշակունիք սնեալ ի մ էջ Դահաց 
(Օկիւթացւոց)։ Օորա պարտեալ լառ առնում ՛ճակատ ու* դտանէր ապա 
զօրութիւն և ունէր ղաթոռն։ Վ^ոնոն փախստեալ անկան էր ի 
Լալս» (Տակ» %քք–ք* (՝♦ 1* 3)* Օրովհետև \Լրտաւան որ կը 
խորհէր տալ զՀալաստան իւր ցեղին ք կսպառնար Վ^ոնոնի իբրև 
իւրում հակառակորդիք և Հալբ չէին առանձինն ատակ պաշտպա¬ 
նել ղնա* Վոնոն ապաւինեցաւ առ Լռոմալեցիսք բա1Տ 
օգնութիւն ի նոցանէ* հնարիւբ րետիկոսի Օիզանոսի կուսակալի 
տարուելով լԱսորիս արդելալ։ Ալսպէս Տակիտոս լետ պատմելոլ 
զփախուստն Վ^ոնոնի լերեսաց Արտալանալ և ղթադալորել նորա 
ի վերալ Հալոց* կը լաւելու» ա^ալց Արտ ալան սպառնալր Վոնոնի։ 
Ե*֊ պհ ձա1Ք չէէն ըստ բա լականին ձեռնհաս ի պաշտ պանել ղնա9 
և եթէ լինէաբ միջամուխ ի կռիւ նոցաք հասանէր մեղ մխել 
ի պատերազմ ընդ Պարթևս՝ կոլ.սակայն Ասորւոց Կրետիկոս 1)ի– 
ղանոս ձգեաց զնա յիլր նահանգ և ունէր ի պահեստի, թո– 
ղեալ նմա զանուն և զնշանսն թաղալո րթ (Տակ. Բ. 4)։ ՆօյՆ– 

պէս Յովսեպոս.–«Իսկ Հոնոն ալն ինչ եկեալ ի Լայս՝ թևակոխէր 
ի թագաւորոսթիլն, վասնորոյ առարէր հրեշտակս ի Լրւոմ. այլ 
Տերեր որ արհամարհեաց զնա և չկամ էր զայր ազուց անել ղՊար– 
թևս որ սպսա֊նային տալ պատերազմ ըեգ Լռոմայեցիս՝ չաո. 
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լանձն լինել նմա ձեռնտու։ Ալսպէս տեսեալ Վ^ոնոնի գանձն ան~ 
լոլո ընդունելով ինչ ի Հոռոմ ոց, և ղի հզօրադոլնն ի ցեղից 
Հալոց որ րնակէր առ ՚հպատաւ, ունէր զկոզմն Արտաւանալ% խոլս 
ետ առ Օիզանոս կուսակալ \Լսորւոցք որ ընկալաւ գնա, զմտաւ 
տՆեալ, գի էր նա ժտմանակաւ սնեալ ի Հռոմ* (թովս* ՛հախն♦ 
պամ• յ»Ը* 3) ւ 

3. Տիրեր կա լոր պատեհ առիթ՛ համ արեցաւ Արևե լի ց խռո– 
վութիւններն՝ հեռացնելու զԳրուսոս ՛հերոն, որ Գերմանաց լաղլ– 
թելուն համար կոչեցաւ Գերմանիկոսք ղի*~ր որդեգիր $ լանձնելով 
նմա կորգել գՀալս Արաալանալ ակնկալութենէն։ Գերմանիկոս փե~ 
սալացեալ էր Օգոստոսիք առնելով կին զթոռն նորա զԱգրիպպինա , 
1ւ Տիրեր նախտնձու և ատելութեամբ էր ընդ նմա, քանզի երի¬ 
տասարդն քաջ և առ արինի ք զոր ոսոխ իւր կը համարէր Տիրեր՝ 
էր սիրելի ժողովրդեան։ Օւստի լանձնեց նմա կալսրն Ար ևելից 
դորՆըք լուսաչով թէ Գերմանիկոս սպանուէր ի պատերազմին ըեդ 
րարրարոոս և կամ ի նենդութենէ Պիսոնի կուսակալի Ասորւոց, 
ընդ որում դագա ի րանի էր Տիրեր։ Գերմանիկոս չէր անգէտ 
դտւաճանութեանն նիւթելոլ ընդդէմ իւր։ ք–ա1$ և֊ ալնպէս փու- 

թացալ ի Հալսք նւ դալով լԱրտաշատ պսակեց թադաւոր Հալոց 
գորգին Պոզեմոնի ար ք ալին Պոնտոսի զՏԼենոն, լոր մ իտեալ էր 
ազգն և ցնՆութետն աղաղակներով երկիր եպագ իւր նոր թ՛ագա- 

լորինք կոչելով գնա տզդալին անուամր Արտաշէս (18)։ Ալսպէս 
ունինք առ Տակիտոսի* *Տիրեր ետ ես առանց դժկամակու թեան 
ղխռ ովութիւնսն Ար ևելից, որ տալին նմա պատճառանս հանելսլ 
գԳերմանիկոս ի հին լեդէոնաց իւրոց և մատնել ի նոր նահանգս 
ի կրկին տագնապք րախտին և նենդութեանւ»»» Գերմանիկոս էր 
գիտակ ամենալնի, ալլ աճտպարեաց նա ի Հալս։ I1 վաղուց անտի 
հալաաարմ ութիւն ազգին ալնորիկ էր քքքք. լերկուանօք և ի 
պատճառս րուսոլ րարուց բնակչացն, և՛ վասն գրից ^րկրին, որ 
քուրջ պատեալ ունի գմեՆ մասն նահանդաց մերոց, և. միւսով 
կողմամրն մխի մինչև ի Մարս։ հացեալ ի մ էջ երկուց մեՆաց պե¬ 
տս ւթե անց՝ Հալք են գրեթէ միշտ ի կռուի, ընդ Հռոմալեցիս% առ 
ատելսւթեանք առ նախանձու ընդ Պարթևս։ Օետ բարձման Վո– 

նոնի չուն էին նորա թադաւոր ք ալլ իղձ ազդին էր ի կողմն &է– 

նոնի։ Նշխանս ալս, որդի Պոզեմոնի ար քալի Պոնտացւոց, նմանեալ 
անդստին ի ւքան կութ են է սովորութեանց և հանդամ անաց կենաց 
Հալոց, որսոց նոցա, խրախութեանց և ամենալն ճաշակաց բար– 
բարոսացն աՆեալ էր զիլրև զաւադանին և զժողովուրդն միտն- 

գամ ալն։ Գերմանիկոս երթ ալ լԱրտաշատ քաղաք, և հ ալանու– 
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թեամր մեեամեեացնք ի ձալն ցնեութեան րազմութեանն՝ աեէ 
զգլխով նորա զար բուն ակտն ապարօշե։ Երկիր եպագ ժողովուրդն 
տեառն իւրում նորոլ և. կոչեաց նմա անուն \Լրաաշեսք ըստ 
անուան բաղաջին*. (Տակ. Թ» 8.) * Եքք Հալոց թագա լոր արուՀր– 
լուն լուրն հա սալ է Հո. ոմ՝ Ներակոլտն որոշեց որ Գերմանիկոս 
(որ Գերմանաց լաղթաե էք) հանդերձ եղրարրն Գ^ուսոսիւ մտներ 1աՂ~ 
թանակաւ ի Հռոմ9 Լւ առ. մեհենիւն \Լրեոի կանգնեցան կամարբք 
և. պատկերբ նոցա առ. նոսին.-ւՆրրև. աէԷԳ լալն ժամ ք թէ 
\Լր տաշես եդալ լա թոռ. թագաւորութեանն Հալոց* հրաման վճռոլ 
Ներակուտին սահմանէր նուէրս *\՝երւէանիկեալ և. *հբսւսալք և. եր• 

կուստեբ մեհենին վրեժ խնդիրն Արեալ կանգնեցան կամ ար բ յաք– 

թութեանք ուր եգան անդրի պատկերբ երկոցունցն (Տակ. ք* 64)* 

ք^ալց %եր մ անիկ ոս մ եռալ. լԱսորիս ք թունաւորեալ ի ՊիսոնԷ (19)։ 
քՀալս կարՆիս ունի Եուետոն. - 1*\՝երմանիկոս, հա§^ ^ալիոսի Կևսա- 

րու հաղիգուղալ և. որդի *հրուսոսի (եղրօր Տիրերի) և. 1Էնտոնիալք 
կրտսերագոլն գստերն \Լնտոնիոսի% առաւ լորգեգիրս լիւրմէ հօր– 
եղրօր էն ի Տիրերեալ։ Վ^արեաց զպաշաօն գանձապեաութեան 
գամս հինգ առաջ բան զաիս* լորում թոլլ տուեալ ե 1+րիևաց9 և 
զհիւպատոսութեանն* իսկ և իսկ զկնի։ Աո.աբեաչ ի զօրսն ի ^էր– 
մանիա1 կալալ մեՆաւ հաստատութեամր և. րազում խնամով զշե– 
գեոնսնք որոց լառն ուլ զգոլժ մահուանն Աւգոստեալ՝ հեստետլ 
հակառակեին ընդունել կալսր զՏիրեր և. նմին Գերմանիկեալ կա¬ 
մեին տալ զտերութիւնն։ Յաղթեալ նորա թշնամւոլն* կատարեր 
զձազանսն։ Ապա անուանեալ րդեաշխ երկրորդ անգամ, մինչչև. 
առեալ լանձին զպատիւն* գոգ իրրև. վտարանդի առա բեր խաղա- 

դել զարէւելս։ Յետ տալոլ թադաւոր Հալոց և առնելոլ նահանգ 
զ^\ապադովկիա* մեռաներ լ\Լնաիոբ ամաց իրրև. երեսուն և չորից՝ 
Նիւրական ախ տիլ ջերեալ, թունով որպես կտրեի* (Եուետ. ի 
ղիդ» Ա#)է էէթագաւոելն ՀԼենոնի ի վեր ալ Հալոց կը թուի ակնար– 
կել Ադահեկանն Տիրերի լամեն 19> 1որո1 է միում կողմանն կալ 
պատկեր Տաղթութեանէ որ լեցեալ ի գունդ մի կապե պսակ դափ- 

նւոլ* (%աթըր՝ճ. Տիեզ. պամ. (՝• 100)* 

Տեսնեն բ ալժ մ թե ինչ եզաւ Վռծոն» Մ|ւէչ Հալբ զրաղեալ 
եին իւրեանց նոր թադաւորաւնք որ ալնպէս ՀՀԷով աո լալ նոցա 
Ղ՝երմ անիկոսե՝ Վ^ոնոնի որ եր արդելեալ լԱսորիս% հաաաւ էոլս 
թ ադաւորելոլ Հալոցք մանաւանդ զի Ար տա լան կք ստիպեր զՀռո– 
մալեցիս հեռացունել գնա լ\Լսորւոց երկը ենք ուր կը ջանար նա 
իւր արրանեկաց ձեռօբ գրգռել լտպստամրութիւն Պարթևաց ալա¬ 
գանին։ Գերմանիկոս փոխեց զՎ^ոնոն ի ^Հիլիկիա* ի Պոմպեոպոլիս 
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քաղաք մոտ է Նովն) ոչ միալն ի շնորհս \Լրտաւանալ այ^Լ հտ– 
կառ. ակ Պիսոնի իւրոլ թշնամւոլնք որ կամ էր պահել առ. իլր յՎո* 
նոնք որմ է լա Հախ պարգև կ* ընղուն էր կին Պիսոնի։ ք՝տլց Վոծօէր 
կաշառելսվ իւր պահապանները՝ զերնաւլ, և կր խորհէր ապաւինել 
ի Յկիւթացիս օգնութեան համար ք սակալն լառ աջ քան զելանել 
իւր ^իլիկիոլ սահմանէն դուրս՝ սպանուեցալ (19)* մՄինչ ալս 
մինչ ալն՝ գալին հասանէին հրեշաակք լԱրաաւանալ արքալէ Պար¬ 
թև աց (առ Գերմանիկոսք 19) * 8ուշ առնէին նմա զուխտ գաշանցն 
և զբարեկամութիւնսք որ կապէր զերկոսին պետութիւնսն ք լաւե* 
էեալ թ՚է ԷԼրտաւան ցանկալր նորոգել զալն անձամբ և թէ ի 
պատիս Գերմանիկեալ գալոց էր նա մինչև ցափն Եփրատալ* խըն* 
գրէր սակալն առ ժամն հեռացուցանել զՎոնոն լերկրէն Ասորւոց9 
ուստի մօտաւորութեան ազագաւ արբանեակք նորա գրգռէին լապըս* 
տամբութիւև զմեՆամեՆս թագաւորոսթեանն։ * • Վ»եոե աՆաւ ի Պամ* 
պէոպոլիսք Նովեզերևալ քաղաք Կիլիկեալ* ալս եղև ի հաճել զմիաս 
թագա լորին ք միանգամ ալն ի հեճուկս Պիսոնի9 որում սիրելի գանձն 
գորՆեալ էր Վ^ոնսն խնամովքն և պարգևօք9 որովք առատանալը 
առ կին նորա Պզակինա։ •» ՏԼալնու ժամանակաւ Վոէքււե որ կալրն 
վտարանդի ի ^իէիկիա> որպէս պատ մեցիս՝ կա շա ռեալ զպահա* 
պանսն հնարէր անկանել ի Հալս9 անտի ապա լԱղուանս և ի Հե* 
նիո քԱք հուսկ ուրեմն առ արքալն Յկիւթացւոց լի*֊ր ազգական։ 
Պատճառանօք որսոլ հեռանալը ի Նովէն և լին էր միջամուխ լան* 
տաուս9 ապա արշաւեալ ամեն ալն զօրութեամբ երիվարին՝ հասա* 
նէր ի Պիւրամոս գետ։ Նբրև զգաստ լինէր բնակչացն փախուստ 
նորա% հատանէին զկամուրքսն9 և գետն չէ անցանելի։ Հեալ ձեր* 
բակալ անդ առ եզերբն ի Վիբեալ Փրոնաոնէ9 հրամանատարէ հե* 
Նելազօրուն՝ Վյոնոն արկաւ ի շղթալս։ 3ետ սակաւ միոլ ոմն ի 
ձիաւորաց անտի Րեմմիոս անունք որ պահէր զարքալ լառաջ քան 
զփախուստն՝ անցուցանէր9 որպէս թէ ցասուցեալ իմն9 զ սուսեր 
իւր ընդ անձն նորա։ 0 ակալն լա լան ի եղև9 թէ էր նա կամակից 
փախստեան նորա9 և սպան գնա զի մի ի վեր ելցէ բանն» (Տակ* 

58). 
4. Ա/ււ միջոցին \1րտաշէս (ՀՀենոն) զոր կացոլց Գերման իկրա 

թագաւոր Հալոց՝ մեռան էր9 և Ար տա լան 1*» արքալ Պարթևացք 
որ ի վազոլց կը խորհէր կապել զՀալս ընդ ի սրում ցեղին ք տես* 
նելով զՏիբեր Ներացեալ համարձակեցաս կացուցանել զիւ֊ր 1*րէց 
որդին զԱրշակ թագաւոր Հալոց (3 4)* բտ(3 Տիրեր աճապարեց 
ղրկել ալլ թագաւոր փոխանակ Արտաւանալ, զոր մ է չէին գոհ Պար* 
թև քք և Ասորւոց կուսակալին ձեռօք թագաւորեցունել Հալոց* 
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՝Լրաց թագա լորին Փարսմանայ եղբայրն Միհրդատ (3&^« \Լյսպե* 
"•–նի Գիոն 26)* %այնոլ մամանակաւ Արտաւտն Պարթև* 
քետ մ ահուն Արաաշիսի (արքայի Հայոց-քԱնոէտխ տայը 
ոբգլոք ի լրում Արշակայ9 և ղի ոչ պատուհասեաց զնա Տիրեր՝ յէ֊ 
նէր ձեռներեց ի ապադովկիա, և ընդ Պարթևս իսկ գնոպր ամ– 
բարաաւանութեամբ ք մինչև ոմանց կաւագաց անտի) վաարա/նջեաՎ 
առ արել հրեշտակս առ Տիրեր% խնդրել ի նաէ անէ թագաւոր ի պա¬ 
տանդից անտի։ Տիրեր առ արեր նախ զԼրահատ որդի Լբահաատլ 

յետոյ իբրև մեռաներ ստ ի ճանապարհին՝ զՏրդաա ոմն որ 
եր նոյնպէս յար բունի աոհմե* 1և– դիւրացուցանելոյ նմա առնուլ 
Պթ ադաւորութիւն իւր% գրեր աո– Միհրդատ Վիր յարձակել ի Լայսէ 
որպես զի ստիպեալ IIրտալանաք օդնել որդւոյն՝ ելցե եր֊ 
կրեն Լի Կապադովկիտ * և եզև իսկ այնպես։ Տրդատ ոչ մա֊ 
ւէանեաց թագաւորել ընդ երկարէ քանզի ՛Արտ ալանա յ գտեալ օգր 
նութիւն ի 0կիւթացւոց անտի՝ մարթացաւ վանել զնա։ Այսպիսի 
էին իրք Պարթևադ։ Ի»^ ի Հալս Միհրդատ, որդի, *րպէս կ<*բ՜ 
եի II իհրդատայ *Լրի և եղբայր Փարսմանայ9 որ յետ նորա տի֊ 
րեաց Վրաց% կալաւ զերկիրն»։ Շայտնադոյն ևս Տակիտսո մերձա՜ 
լոր մամանակաւ9 որ ունի այսպես ♦ *Ար տալանք հաւատաբխք 
առ Լռոմայեցիս և արդար առ իւրսն, ցորչափ երկնչեր ի *^եր֊ 
մանիկեայ՝ ոչինչ յապաղեաց յետոյ խրոխտալ ընդ մերում պևտու֊ 
թեան և բռնանալ ի վեր այ իւրոցն։ Պատերազմ ունք աուեալք յտ* 
ջոզութեամբ ընդ ազգս արուարձականս՝ փքացուցին զնա ամրաք֊ 
աաւանութեամբ* արհամարհեր նա զեերոլթիւնն Տիբերեսպ իբրև 
անզէն և տկարք և ակն եդեալ եր ի Հայս։ Նբրև կորոյս երկիրս 
այս զթագաւոր ի*֊ր զԱրտաշէս՝ Ար տա լան կացոյց անդ թագաւոբ 
զերեզն յորդւոց անտի իւրոց որ Արշակն կոչեր* և յաւելեսղ ի 
յափշտակութիւն անդր թշնամանս՝ առաքեր խնդրել զգանձսն թո֊ 
ղեալս ի Վտմտնե ի Չիլիկի** և յԱսորի ս։ Ղոնմամայն խոսեք և 
զհին սահմանացն Պարսից և II ակեդոնացւոց և սպտռնայր մեեալ 
մպրհութեամբ՝ առնուլ յետս զոր ինչ ունեին *\իւրոսն և 1Լք(ր^ 
սանդրոս։ Ա|Հ Տիրեր տայ ոսոխ Ար տա լան այ զՏրդատ ոմն իչխսՀր 
ի նմին արևն եք և ղՄիհրդատ ոմն Վիր ընտրե ունել զՀայս9 հաշ֊ 
տեցուցեալ զնա ընդ Փարսմանայ եզբօր նորա որ թագավորեք է 
Վիրսք մառանդութիւն ազգատոհմինք և առներ յանձն Վիտեզեալ 
(կուսակալի Ասորւոց) հսկել խռովութեանց որ մոտալուտ ի վեր ալ 
կային յարևելս»* 

Այսպես Հռոմ զխորհուրդն Արտաւանայ միացունել զար Լելս 
ընդ իշխանութեամբ Պահլալ ցեղին՝ կը հան է ի դերև առ մամն9 
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զՏրդատ յարուցանելով հակառակ 11քաաանա| ի Պարթևս $ զԼոզպ 
աալսվ վփր իշխանի։ 

Միհրդատ պոր Տիրեր կացոյց ի վեր այ Լա յոդ փոխանակ Արշա– 
կայ% կու տայ գաուով սպան անել գԱրշակ (35) և ինըն վրացի զօ֊ 
րօը Գաէ"վ կ՚աէւնոս գԱրտաշատ։ Ար տա լյան զայրացեալ կը յանձնէ 
որդւոյ իւրում Ռրոդայ՝ խնդրել զվըէժ մ ահուն Արշակայ9 վանել 
զՎփրս և ունել միւսանգամ զ Լա լաս տան։ Կը Նազի ի մէջ Պար֊ 
թևաց և Վրաց այս պատ՚ճառաւ պատերազմ մենք զոր երկար կը 
նկարադրէ Տակիաոսք բայց ի պարտութիւն կը մատնին Պալ։թևը9 
և Ար տա լան կը հրաժարի առ. ժամն ի Լա յա ստ անէ։ ԱՀա բան ը 
Տակիաոսի. 

աՄիհրգաա (զոր կացոյցն Տիրեր ի վեր ալ Լայոց) մատուցեալ 
զառաջինն առ. Փարսմանճ հալան եցոլցան էր գնա ձեռն տալ նմա 
ն են գալ. և բռնութեամբ։ Գտան էին սորա արս անօրէնսք որ բա֊ 
զու.մ ոսկւով հրապուրեցին զՆառայս Արշակայ լինել տիրասպան 9 
և ինըեանը բազմաձեռն գնդաւ արշաւէին ի Լայս և առն ափն 
զԱբտաշատ բազար։ Աո. այս գոյժ% Ար տա լան յանձն առն էր զվրէժ 
քինան որդւոյ ի լրում 1)րոգայ, տուեալ նմա զօրս% առար էր գնել 
վարձկանս արտաըոյ։ Փարսման ևս մտանէ ի դաշն ընդ Աղուանս 
և կ*չէ զ\)արմաասք սրոց իշխանը առեալ վարձս երկոլստեը վա֊ 
՚ճառէին զան ձինս9 բոա սովոր ութ եան ազգին այնորիկ% երկուց հա֊ 
կառակորդաց։ Ւայց Վփրը$ տետրը երկրինք բանային զգրունս Կաս֊ 
պից և ողսզէին զԼայս Աարմտտօըն իւրեանց։ որ առ Պար֊ 
թևսն գային* արգելան դիւրաւք զի թշնամին .ունէր զամենայն 
անցս« մին միայն 9 որ մնայր ի մ էջ Նովուն և վերջին լերանց Ազուա֊ 
նից% էր անկոխ անգնաց սակս ամարայնոյնք զի յայնժամ հողմը 
տարևորը ողողեն զափունսն զայնոսիկ։ Ւ ձմերան և եթ9 յորժամ 
հողմն հարաւոյ նահանջիցէ գքուրսն և տայցէ Նովուն մա անել 
յիւ֊ր սահման% ի վեր երևի աւապն։ է\րոդ մնայր այսպէս անօգնա¬ 
կան։ 1*սկ Փարսմանայ յեցեալ յիէ֊ր օգնականսն* յառաք մատուցանէ 
զճակատնք և տեսեալ զի խուսէր Արոգ* ձայն տայք նախատինս 
կարդայ զօրաց նորա9 կոտոբէ զհամբարապանսն* բազում անգամ 
պատ է գնա յա ռաջա պա հօ ըն և ունի իրրև ի պաշարման։ Լուսկ 
ուրեմն Պարթևը9 որ չեն սովոր ժոյժ ունել թշնամանաց% խռնին 
զթագաւորաւն և խնդրեն պատերազմ։ Բովանդակ զօրութիւն նոցա 
էր յայրուձին։ Փարսման ունէր և հետևակս• ըանզի Վիրը և 
Աղուանը որ լեռնաբնակը են1 լալ ևս տոկան խստամբերութեան 
և դժնդակ աշխատութեան։ Ասի թէ են նոըտ Նննդեամբ ի Փ՝եսա~ 
ղացլոց անտի9 որ զհետ չոըան ասոնեայ։ Երկոըին բանակըն ՝ճա֊ 
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կատէին։ Պարթ՜ևն գովէր աո. զօրս իւր զազնուականութիւն Աէրյւ* 
շակունեաց* զքնչ կարող *իցեն9 ասէ9 րնգգէմ ազգի որ աէրն է 
արևե լիզ* Վ^իրն աո անց փառաւորութեան և վարձկան բ նորա ա– 
նարգր։ հււ^ Փարսման լիշեցուցանէր իւրոցնք թէ չեն երբէբլ մտեալ 
ընդ թով Պարթևաց9 ԹԷ որ չափ մեե իցէ գորեն լոր ձեռն ալւ– 
կեալ ուրուր իքքէ՝ ալն չափ փառս լաճախիցէ լաղթողինք իսկ ամօթ 
և տագնապ՝ վատին որ փախիցէ։ Եւ ցոլցանէր նոցաք լիւրմէ կսւ– 
սէ% գունդս գունդս սուսերաւորաց9 ի կողմ անէ թշնամւոլն՝ Մարս 
վառ հալս ոսկւով և արեաթով, աստ՝ զօրականրք անդ՝ աւար ի 
կողոպուտ։ ճէր սակալն բարբառ. և եթ զորավարին որ րաջալերէր 
զ\)արմատս։ Վ^առէին նորա ալր զընկեր՝ ոչ սկիզբն առնեչ կռուսլն 
նետաձիգ լինելով ի թշնամիս անգրք ալլ լարձակել և անկտնել լան- 
կարն ի վեր ալ նոցա։ Մարան մ ատ ո լցան էր տեսիլս ազգի ազգիս* 
Պարթևն9 վարժ ի մ տանել զհետ և յընկրկել լետս% ելանէ ի ճակա– 
տէն9 ի բացուստ կշռէ զհտրուտեն։ Սա^ս/աաք, թողեալ զաղե– 
ղունս իւրետնց որ ոչ կարի հեռի ձգեն զնետն՝ ընթանան նիզակ 
լառաջ և սուսեր ի ձեռն։ Մերթ9 որպէս ի կռուի հեեելոց՝ էր տե~ 
սանել լարձակումն և ալսրէն դարձ9 մերթ խառնուրդ իմնք ուր զէնր 
ընդ միմեանս բախիցեն և ալր գաԱ9 մղփցէ։ Հուսկ ուրեմն 1Լլ* 
ուանր և Վիրր բուռն հարեալր զախոլանիցն՝ զգետնեն զնոսա և 
արկանեն ի կրկին տագնապ—բազուկ հեեելոլն ի վերուստ ^ւււ– 
ցանէ հարուաես և հետևակն ի ներրուսա ի մօտոլ։ Փարսման և 
ք\րոգ ընթանա լին ալսր անգր9 օգնել կամ տալ րաջալերս։ Տհիւրին 
էր ՛ճանաչել զնոսա ի նշանաց անտի պատուոլ նոցա• աղաղակ նս– 
ցա և նիզակրն և նժոլգր հանգիպին միմեանց։ Փարսման որ էր 
ուժգնագոլն՝ հար ճեղրեաց զսաղաւարտն (\րոգալ9 ազ տարեալ յ1ր– 
րի վար էն՝ չկարաց կրկներ և իսկոլն պատէին ղՌրոգաւ րաջագոլնր 
լան ձն տպա հաց նորա։ 0 ակալն շշունին որ տարաՆեցտւ թէ մևռտւ 
Ար&գ՝ զարհուրեցոլց զՊարթևս որ ետուն զլաղթութիւնն։ 

Մրտաւան ի վրէժ ալսր պարտութեան՝ խաղալր համօրէն զօ* 
րութեամբ Մրեաց։ Վիրք որ վ>աջ տեզեակ էին վալրացն% լաղթէին 
զալս նուագ ևս• ալլ Մրտաւան չկաս էր թերևս ի զորես լն9 եթէ 
Պ՛ տեզեալ գումարեալ զլեգէոնսն ի մի վալր և հանեալ համբալ 
թէ ունիցի արշաւել ի Միջագետս՝ չէր արկեալ նմա ահ ի գինուց 
Հոռոմոց»։ 

Մլսպէս Միհրգատ Վ|րյւ կը հաստատուի առ ժամն ի թագա- 
ւորութեան Հալոց• րալց մեր մատիցուբ ի կարգ պատմութեանն։ 
Դժբախտութևամբ է, Ը, Թ և 3*» գպրութիւնբ Տակիտոսի կոր ու* 
սեալ ենք լորս կաԸ անտարակոլս բազում ինչ ոչ զՊարթևաց մխ 
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այնք այլև գՀալոց, մանավանդ գՄիհրդատալ Վրե* ղորոլ պատմու¬ 
թի ւնն պիտի տեսնենք* ալժմ։ Ը* գլխեն ԺԱ. դպրութեան Տակի- 
տոսի կը տեսնուի սակայն9 թե Հաջորդն Տիբերի Կաղիգուղա, չենք 
գիտեր ինչ պատճառաւ% այլ հաւանականապէս ի շնորհուկս Աք* 
տաւանալ՝ հանեց զՄիհբգաա թագաւորսւթենկն (37)> և Պարթևբ, 
ինչպես կերևի՝ կալան (37—41) միւսանգամ զՀալսք ոչ իրրև թա¬ 
գա լոր ութի ւն , ալլ իբրև նահանգ ընդ կուսակալաւ։ ք*այւ|ք լաջորգն 
Կադիգուզալ Կղաւգիոս կայսր (41-53) արձակեց գՄիհրդատ ի ժա¬ 
մանակին ք գի Արտաւան սպանուաՆ էր (44) և կը թագաւորէին 
"ԸԳԷք նորա Վար գան (Արշակ Ի.) և Գոտարզ (Արշակ ԻԱ.), իրար մ է 
յափշտակելով գքժագաւորութիւնն։ 

Մինչ Պարթևբ գբազեալ էին ալս խրւովութիւններով (44— 50)% 
Միհրգատ Վիր* արձակես* լն ի ^զաւգեալ՝ կուգալ ի Լալս հռոմալ- 
եցի զօրօբ* ունենալով օգնական գեգբալր իլր զՓարսման։ Մինչ 
հուսմալեցի զօրնք վարժ ի պաշարումն 9 կքառնօլր մի ըստ միոջե 
բերդերը1 Վիրք* կը տիրեին դաշտակողմանցւ Հալբ չդրին դեմ* 
բանգի մարզպան աշխարհին ի կողմանե Պարթևաց՝ չկարաց գդեմ 
ունել։ ք^եպետ ^ոտիւս թագաւոր Փոբուն Հալոց փորձեց ար գե¬ 
լուլ գՎիրԱք բալց հրամանաւ ^զալգեալ ստիպուեցալ կենալ լեա* 
նոլնպես Վարգան9 որ պատրասաուեցալ առնուլ միւսանգամ գՀալ– 
աստանք բալց արգելուեցաւ ի սպառնալեաց Հռոմայեցւոց։ Ալս պես 
գօրացաւ դարձեալ Լռոմալեցւոց կողմը* և Միհր դատ կալալ անար¬ 
գել զԼալսէ 

քԼալսմ ամենալնե կը խօսի Տակիտոս երկալնագոլնս• — 
ւՏԼալնու ժամանակաւ Միհրգատ ար բալ Հալոց որ աեալ առա¬ 

ջի %աղիգուղալ9 որպես պատմեցաբ դարձաւ ի թագաւորութիւն 
իւր խրատուն Կղաւդեալ և վսաահացեալ լօգնականութիւն Փարս– 
ւէանալ։ ք^ագաւորս ալս Վրաց և եզբալր Միհրգատ ալ ազգ առ¬ 
ներ (ի Հռոմալեցիս անդրի եթե Պարթևբ պառակտեալբ լընտրու– 
թիլն թագաւորի՝ չունեին ամենևին փոլթ ՂաԱո9 էքա9։ 

Միհրդատալ Վրի իմացեալ զալս ամենալն՝ գտեալ պարապ լար¬ 
ձակեր ի Լալս9 ղորոլ գբարձունսն և գյբերգս նուաճկր հռոմեա¬ 
կան զօրն9 մինչ վրացի գունգբ աւՍերեին բանդեին զտափարակսն . 
բանգի Հալբ չեղեն դիմակալք լետ "ճակատ տուեալ ի պարտութիւն 
մատնելոլ մարզպանին իւրեանց *հեմոնակալ։ ՀԼլաջողութիւնն Մի¬ 
հրգատ ալ լամեցոլց սակաւիկ մի ^Հոտիւս ար բալ Փոբուն *պալոց9 առ 
որ եկեալ լարեալ եին բազումբ ի մենամեՆաց (Հալոցի։ 0ակալն 
հրովարտակ մի ի Կղաւգեալ բա լական եզև ունել գնա լետս, և 
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երկիրն նուաճեցաւ ընդ Միհրգատաւք որ եցոլց խսաութիւն% զոր 
չէր արժան ի սկզբան թագաւորութեանն*» 

Միհրգատք ինչպէս տեսանցք զօրացաւ միլս անգամ ի Լալսք 
մինչ լետ մ ահուն \Լրտ ալանալ կը թագաւորէին որգիբ կամ եզ– 
բարյ» նորա Վար դան 1ւ Գոտ ալւզ (Մրշակ Ւ. և \Լրշակ ՒԱ« 44– 

50) է 8 ետ մահուն Գոտ ար զալ՝ ըստ Տակիտոսի «Վօնօն (Ա|ւշ«ր( 
ք*Թ«) որ էր կուսակալ Մարաց լա զգա կան ութ՜ են է նորա% կոչեցա^ 
լա թոռն։ (\չ լաողութեամբ ինչ և ոչ չաջողութեամբ լէնէր հը*–* 
չակաւոր անուն նորոլ թագա լորին ։ ժամանակ թագաւորութետն 
նորա եղև կար՜ճ (կը թուի մ ե ռեալ ի նմին ամի 50) և առանց 
փառացք և թագն Պարթևաց տուալ լետ նորա որգւոլ նորա Վ«քւ* 
զար չու»» Տովսեպոս չգիտեր պՎոնոնք ալլ Գոտարզալ, զար կը 
գնէ սպանուաՆ գալով կը պատմէ լաԳորգեալ վԼազարշք զորմէ 
ասէ թէ էր եղբալր Գոտարզալ«—ւՊարթևր սպանին վԼարգան 1լ 
եգին փոխանակ նորա զեղբ.ալր նորա զԳոաարզ9 որ նոլնպէս լետ 
սակաւուց սսլանալ գալով և Վաղարշ (Մրշակ Ւ^*) եղյւալր 1*քւ– 
տարզալ պա լա զատ է զնա՝ա (Շսվս* *Նախն♦ պամ♦ Ե* ք%)« \Լլսպէս լետ 
\Լրտաւանալ% երևելին ի թագաւորս Պարթևաց Վաղալ։շ$ Պահլաւ 
ցեղէք կառն ու թագաւորութիւնը։ 

5. Վ^աղարշու երկալն թագաւորութիւնը (50—90) եղաւ նը~ 
շան ա ւոր Լա լաս տանի համար ք որոլ գահուն վրալ նստտւ նոր թա¬ 
գա լոր Պահլաւ ցեղէք որ տևեց9 ինչպէս արգէն լիշուեցաւ գրեթէ 
անընդհատ մինչև ի վախճան Լալ Մրշակունի հարստութեպնէ 

Տակիաոս կու տալ մեզ մեր պատմութեան ալս կարևոր մասն 
ընդարձակ և ալնպէս մանրք քան զոր աւելին չէր կարող տալ և 
ոչ մի ա զգա լին պատմագիրք եթէ ունենա լին ր։ %ենգութիւն 4^ար|| 
մերենաւորութիլն Լռոմալեցւոց և փառասիրութիլն Վաղարշոլ 
բերին երկար պատերազմ$ որ տուաւ վերջ Լա լաստանի իբր 35– 
ամեալ անիշխանութեանք տալով մեզ մեր հարստութեանց (թագա* 
ւորական տոհմերուն) պատոլականագոլնըք որոլ ժամանակ եղան* 
ինչ որ Հայք ունին արժանաւոր ի պատմութեան։ Ննչպէս արգէն 
լիշուեցաւ մինչ Միհրդաա Ղիր* եղբալր Փարսմանալ թագա լորին 
Վքա|, կը թագաւորէր ի Լալս հռոմէական ազգեցութևամբ Վար 
զարշ Ա» ւէշելով իլր նախնւոլն Արաալանալ Գ-ի խորհուրդը9 — Լալ¬ 
աս տան կապել իլր ցեղին հետ (տալով ղորդին իլր ղԱրշակ՝ թա¬ 
գա ւոր Լալոց և ալսու բերելով ալն ձախող պատերազմը9 որ լի* 
շուեցաւ ի վերոլ),— լետ տալոլ Մարաց Ատրպատտկանի) թագալս- 
րութիւնը իլր երէց եղբոր Ւակրոլ՝ Լալոցը կը սահմանէ իւր կրթա¬ 
սեր եղբօր Տր գա տար որ և Տֆրիթ (51)։ Մինչ ալս ուրուագիՆը 
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կը պատրաստուկը է Պարթևս՝ ուրիշ մեքենալ սկսաւ լարուիլ ի 
Վիրս։ Չձեռնարկելն Վաղարշու ի կապել զԼալս էլը ցեղին հետ 
մշտնջենապէս՝ կաւ տալ մեզ նախ Շովսեպոս♦—ւՊարթևք սպանեալ 
ղՎյարդան՝ եգին փոխանակ նորա զհոտարզ զեղյբալր նորաք որ նոլն– 
պ էս լետ սակաւուց սպանաւ գաւովք և պա լա զատ էր գնա Վադարշ 
եղյրալր %ոտարզալ։ Թագաւորս ալս, որոլ էին եղյբարք երկու ի նմին 
հօրէ՝ տալը միումնք Ւակրոլ, որ իմաստնագոլնն էր՝ ղթագաւո- 
թիւնն Մ արաց 9 և Տրդատալ, որ կրտսերագոլեն էր՝ ղթագաւորու– 
թիւնն Հալոց» (8ովս* *Նախն* պամ* Ւ* 2)ւ 

ք^էպէտ Նանը է մեզք որ ալլ ազգ ուսան ենք մեր պատմու- 
թիւնը՝ կը ստիպուինք սակալն ստուգագոլն պաամութեան առջև 
զարմանա լք թէ ինչ տկարութեան* ման ալանդ թէ անկաՆութեան 
հասաՆ էին լալնժամ Հալքք մինչև թողուլ ալնպիսի պատ ուա կան 
թագաւորութիւն մի նշաւակ բախտախնդիրներու փառասիրութեան։ 
՛Զիարդ և իցէ% տեսնենք պատմութիւնը։ 

6. Փարսման արքալ *Լրաց տեսնելով ղորդին իլր Հռադա– 
միստ անունք հղօր և ժիր, ցանկացող թագաւորութեանն Վրաց՝ 
աո. առնել անկասկաՆ ղիշխանութիւն իւր9 թերևս և զկեանս9 փա- 
ռասէր որդւոլն մեքենաւորութեանց գէմ՝ կը գրդէ գնա ընդդէմ 
հօ ր եզր օր իւրոլ Միհրդատալ, որ կը թագաւորէր ի Լալս։ Հռա– 
դամիստ գալով առ Միհրգատ իըր բարեկամդ ւքան ալանդ թէ ազ¬ 
գական՝ կը շահի լիւր կողմն Հալոց նախարարներէն ղոմանսք և 
ապա վրացի զ°ր°ֆ կու գալ լանկարՆ Միհրդատալ վրալք որ շփո¬ 
թելով ալս անակնկալ լարձակմանէն՝ կքամրանալ %առնսլ բերդը, որ 
էր ի ձեռս հռոմալեցի պահանորդաց ընդ հրամանատարութեամբ 
Պողիոնի և հասպերիոսի հարիւրապետաց։ Հռադամիսա կը կաշառէ 
ղՊողիոնք և ՜Միհրդ ատ մատնուելով ի ձեռս Լռա գամիս տալ՝ կ՝սպա- 
նուի մեղմեխանօք կանամբք և որդւովք հանդերձ։ ասպերիոս որ 
հակառակ էր ալս մատնութեան՝ շատ ջանաց9 բալդ չկարաց զա¬ 
ռամն առնուլ մատնութեանն։ Ոչ ^ասպերիոս միալն, ա^լև ոչ 
^Հուագրատոս կուսակալ \Լսորւոց կարացին հեռացնել ղ^Լիրս Հալ֊ 
աստանէ, քանզի ^ապադովկիոլ կուսակալն Պեղիգնոս կեցաւ պաշտ¬ 
պանդ և թագաւորեց Լռադամիստ, հալ անուամբ Նրուանդ (45 — 53)* 

Ա/ւ# միջոցին Տիրիթ կամ Տրդատ (Արտաշէս ք. հորենացւոլն^ 
կը մտնէ ի Հալս պարթև զօրօք (51), քլա(ց ձմերան խստութեան 
պատ՜ճառալ կ* ար դելուի Հա լաստանի նուաճումը9 և Հռադամիստ 
Որ իլր վրացիներով խոլս տուաՆ էր՝ կը դառնալ• բաքց առաւել 
քան ղառաջինն բռնանալովաղատելու համար դառնացեալ ժոզո¬ 
վը դե ան ցասման էն՝ կը փախչի (53), ի ճանապարհին վիր աւորելով 
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զկին էւ֊ր քԼենոբիա՝ գդուստր Միհրդատալ, որպէս գի չի քնար նա 
ի ձեռս թշնամւոլնք թէպէտ զարմանալի իմն դիպուաՆով ագատե* 
լով ի էէահուանէ% կը տարումի տիկինն առ. Տրդատք և. կը պահուի 
պաասւավ մինչև, ի մահ խ֊ր* Տրդատ կը դրաւէ զԼայս (63)* ^ա/9 
երբ լո*~ր Հռադամիստալ մերժուելուն և Պարթևաց գբ- ելուն 
գ Լա լաս տան կը հասնի ի Հռոմ% որովհետև ալս փոփոխութիւն չե¬ 
ղա ւ հաճութեամր Հռոմալեցւոց՝ Ներան կա լսեր (54 —68) հր ամա* 
նաւ կու գալ լարև.ելս Գոմիտիոս ^որրուղոնք ալր անուանիք հրա– 
տարակել պատերազմ ընդ Պարթևս է եթէ չառնուն նոըա լանձն 
թողուլ գՀալսք և Վ^ազարշԷ կը խնդրուի տալ պատանդս Հռոմալ- 
եցլոց ըստ սովորութեան իւրոց նախնեաց։ Պատանդը կը արուին 
(55)ր և ^ճորրուղոն և ուադրատոս րդեաշխը ալս դորնին համար 
կը պսակուին դափնւով հրամանաւ հերոնի։ Վ^աղարշ լանձն չառ– 
նուր սակալն հանել զՏրդատ, և կը հրատարակուի պատերազմն։ 
Օ՚մերան սաստկութեան պատճառաւ կերկարի պատերազմն մինչև 
գարուն։ Տրդատ խորադիտութեամր կը լոդնեցոլնէ գՀռոմալեցիս 
առանց լալտնապէս ՜ճակատ ատ լոր րայւյ Գ0ա9է ազդեր 9 դաշնա¬ 
կիցը Հռոմալեցւոց% ուստեը ուստեը լարձակելով կաւերեն զերկիրն 
(65-57)* ^որբուղոն խրատ կու տալ Տրդատալ խնդրել թադաւո* 
րութիւնն ի Հռոմալեցւոց իբրև հպատակ կամ հարկատու^ և հաս- 
տատուիլ լիշխանութեան։ Օրովհետև Տրդատ կը դանդաղէր երթալ 
առ ^որբուզոն ալս նպատակաւ առ ահի կամ առ կասկաՆանացՆ 
Հռոմալեցիը սկսան պաշարել բերդերը։ ^Էսը առնոլեցանք ալլը 
եղան անձնատուր։ 8ալնժամ Կորրսւզոն անկասկաՆ և առանց ընդ* 
դիմութեան անցնելով գԵփրատ% կու դալ ի վեր ալ \Լրտաշատու։ 
Vառնուի ըաղաըն և լինի ալրեացաւեր (68)» Այււ րաներուն հա¬ 
մար Հռոմ կը մատուցուին պտղատանը 9 և Ներոն կու տալ հար* 
կանել դահեկան ի լիշատակ եզելոցն։ ^որրուզոն կը դիմէ ի վեր ալ 
Տիդրանակերտիք անցնելով ընդ Տարօն։ Տիդրանակերտցիը կը բա¬ 
նան դուռները9 միջնաբերդն մի ալն կք առնուի լարձակմամբ։ 
պէտ Տրդատ որ խոլս տուտն էր ի Մարսք փորձեց մի անդամ ևս 
վանել զՀռոմալեցիս% րա1ց չկարացեալ մեկնեցաւ լուսահատ։ Եր¬ 
կիրը մնաց լիշխանութեան ալս վերջնոցք որ դրին Հալոց վրալ թա¬ 
գա լոր Տիդրան զոմն9 թոռն Արըեղալոսի արըալին ^ապադովկիոր 
զոր Հալը9 թէպէտ ոչ ամենեըին 9 ձանձրացեալ ալն չափ ալերում* 
ներէք տեսնելով ևս գապիկարութիւնն Պարթևաց* հաճեցան ըն¬ 
դունել (5 9)* Ե լիշատակ ալս լաղթութեան ևս կան դահեկանը 
*Ներոնի։ Դահեկան մի լամէն 58, արՆաթի, ի միում կոզման դիր% 

Հւպաստան աոեալ կամ նուաԾեաէ9 և պատկեր Տաղթութեանք պսակ 
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լաֆալ ձեռին և արմաւենի♦ 1ւ գարձևալ ալլ դահեկան, ուր 8աղ– 
թութիւնը կը գրէ գիր վահանի վրալ։ Գարձեալ ուրիշ դահեկանդ 
ոսկիը և արեաթիը 61ք 62, 63 ամին« ի միում կոզման գլուխ 
ներոնի, ^ մ ի լսումն պսակ ի կաղնւոլ կամ %եմետր չաստուաե բե¬ 
րս ց երկրիք դաջումն հասկ և ի ձախումն ջահ. և. գարձեալ *Լին– 
ուոլւ* սուր ի ձեռին և. նիզակ ի ձա խումն, և կը կ"խէ աքյոէ 
ոաամր մ արգո լ գլուխ և կամ սա ղալա րտ մի (Պ*աթըրճ» Պամ. Տիեզ* 
Լա. 8. էջ 114, 116)է 

(*ալց Վաղարշ, որ ցալնժամ մտաՆ չէր ի կււիւ՝ խորհրդով 
աւագանւոլն Պտրթևաց տուաւ զօրս ի ձեռս Տրգատալ, և ինըն 
ևս կը պատրաստուէր խազալ բոլոր զօրութեամբ Պարթևաց։ հոր֊ 
բուղոն որ կարգեալ էր կուսակալ \Լսորւոց, ղեկելով է°ք լօգնու– 
թիւն նոր թագա լորին Տիգրանալ՝ ինը կը մնար զափամբ Նփրա– 
աալ ընգգէմ ^Լազարշու։ Տրդատ կը պաշարէ զՏիգրանակերտ, բայդ 
կընկրկի լետս։ հոր բուղոն կսպառնալ Վյողարշու, որ կը ղրկէ 
պատգամ աւո ըներ ի Լուոմ խնդրել զԼա լաստան, և կը դառնալ 
լետս, և Լռոմալեցիը կը թոզուն զՏիգրանակերա (61)* Լռոմ կը 
մերժէ պատգամ աւո րութիւնը, և կսկսի պատերազմն զօրավա– 
րութեամբ հեսսենիոսի Պետոսի առն ամբարտաւանի, որ անդա¬ 
դար կը գրէր ի Լռոմ՝ որպէս թէ ամենալն ինչ վճարեցաւ, մինչ 
վճարեալ էր և ոչինչ։ հոր բուղոն մեե հան՛ճարով և ըաջութեամբ 
չթոզուց Պարթևաց՝ անցնելով զԵփրատ մ տանել լ\Լսորիս, մինչև 
ստիպուիլ Պարթևաց երթալ ի Լալս ընգգէմ Պետոսի, որ ի նեղ 
անկետ լ կը գրէր ստէպ առ* հոր բուղոն գալ լօգնականութիւն ընգ¬ 
գէմ Պարթևաց։ ՚քքինչ հո թ բուղոն կը պատրաստուէր% Պետոս կը 
ստի պոլի խօսել ի հաշաութիւն սա պա լմաններով՝ որ Պարթևը թո¬ 
ղան ազատ հռոմալեցի լեգէոններն՝ զորս պաշարաՆ էին, իսկ հռո– 
մէական զօրն եԱէ Լա լաս տան է, և Վ^ազարշու թոլլ արուի ղրկել 
պատգամ աւո բներ ի Լռոմ։ Լոլո մ ալեցիր ամոթով կը մեկնին, գե¬ 
րին և ալարը կ՝աոնուի ի նոցանէ։ հոր բուղոն կը հանդիպի փա֊ 
խստէից, Պետոս խորհուրդ կու տալ հորբուզոնի նորոգել պատե¬ 
րազմը, և ի չառնուլ նորա լանձն% Պետոս կը մեկնի ի հապագով– 
կիա։ 8ետ բանագնացութեան որ եզալ հորբուզոնի ընդ Վ^աղտր– 
շու՝ կորոշուի (62), որ Լռոմալեցիը թողուն զԼալս ազատ և Պար– 

թևը ըակեն ամրութիւններն, զորս շինաՆ էին լալնկոլս Նփրա– 
տալ։ Ծինչ Ն երակս լան ի Լռոմ կը համարէր զՊետոս և զ^որբու– 
ղոն լաղթող, և ուրախութեան տօներ կը կատարուէին՝ հրեշտակը 
Վաղարշու կը հասնին ի Լռոմ (63) խնդրել ղ Լա լաստան, զոր ար֊ 
գէն գինու զօրութեամբ առաե էին• կիմացուի Լռոմալեցւոց պար֊ 
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աութիւնը և կ որոշուի նորոգել պատերազմը գար ձև ալ զօրավարու* 
թեամր Կորբուղոնի։ Պետոս կը կոչուի ի Հոտ մ և հսպիւ կ՝ ազատի 
Ներոնի բարկութենէն։ ք^այյ ալս վրդովումն Հռոմալեցւոց* է 9"18 
միալն էր* բա լական էր նոցա9 եթէ Պարթև ք խնդրէին զ Հա լաս տան 
ի Հռոմ ալ։ ք՝ալց և ալնպէս հորբուղոն սպառնալեօք խրատ կու 
տալ Վաղարշոլ, որ Տրդատ խնդրէր Հալոց թադաւորութիւնն պար* 
դև ի Հռոմալ և Պարթևը մնա լին բարեկամ և դաշնակից Հռոմալ– 
եցւոց։ Վ^ազարշ որ ոչ կամ էր միւսանդամ բռնուիլ ի պատերազմ՝ 
կ*առնու լանձն է Հորբուղոն կը դըկէ երկու երևելի մարդիկ առ 
Տրդատ լապահովութիւն9 և Տրդատ կ*երթալ աո. ^որբուզոն9 որ 
կ*ընդունի գնա մեե պատոլով։ Տրդատ լետ լալտ առնելոլ Հռո* 
մալեցւոց զօրավարին9 թէ կ՛եր թալ աո. կ՚պսր խնդրել թագա– 
ւորութէւնը ոչ իբրև պարտեալ9 ալլ միալն ի պատիւ կալսեր՝ 
հանելով թագա լոր ական նշանը կը դնէ կալսեր պատկերին առ- 
ջևք և ապա որպէս թէ առնլով ի ձ եռան է կալսեր՝ կը դնէ ի 
գլուխ ի*֊ր* Պքընդունուի ալս պալմանն երկուստեք համբուրիւ, 
թադաւորին (Տր գա տալ) և զորավարին։ Տրդատ լետ երթալոլ տես• 
նել զեղբարս իւր> դՒակուր ի Մարս9 և ղ*Լազարշ Եկբատանս ք և 
առնլոլ ի նոցանէ խրատ (64) չառնուլ ինչ լանձն հակառակ պա* 
տուոլ Պահ լա լական անուան՝ կեր թալ մեՆ բազմութեամբ և շըով 
առ *Ներոն ի Նէապոլիս և ապա ի Հռոմ9 ուր մեե հանդիսիւ կը 
պսակուի ի նմին իսկ *ներոնէ։ լիշատակ ալսր ամենալնի՝ *Ներոն 
կը կոչուի զորավար (ւաթ6ք8»է01*) և կը պսակուի դափնւով ի 
պիտո լի ոն ւ Տրդատ մեեամեե պարգևներով և բազմութեամբ արուես• 
տագիտաց ի շինութիւն \Լրտաշատու՝ կը դառնալ ի Լալս (66)* 
•Լալս փ առա լոր պատմութիւնք որպէս ասացաը՝ մանր պարադանե* 
քո,Լ կոլ–տալ մեզ Տակիտոս9 որոլ բանը ահաւասիկ* — 

«1՝ նմին ամի լարեաւ պատերազմ ի մէջ Հալոց և Վըաց* և 
ապա տարաեեցալ ի Հռոմալեցիս և ի Պարթևս9 և ետ պատ՛ճառս 
մեեամեՆ լուզմանց ի միջի նոցա։ Վաղարշ9 Ննեալ ի լոլն հարճէ՝ 
թագաւորէր հաւանութեամբ իլրոցն եղյբարց՝ ի վեր ալ ազգին Պար- 
թևաց։ Փարսման ունէր զՎիրս ի նախնեաց անտի9 և Միհրդաա 
եպյբալր նորա պարտ էր պաշտպանոլթեանն Հռոմալեցւոց զա թոռ 
թագաւորութեանն Հալոց։ Փարսմանալ էր որդի մի Հռադամիստ 
անուն9 Հա|1ր^ւրլչ հասակալ9 ուժով մարմնոլն անհնարին9 լաջողակ 
լա մեն ալն հրահանգս իլրոլ երկրին և անուանի մինչև լազգս ա– 
րուարձանեալս։ Պատանին դժկամակէր իմնք գի Ներութիւն հօրն 
1վահեը երկար զփոբր թագաւորութիւնն Վրաց9 և կրկնէր զալս 
ալնպէս լաճախ և ալնպէս լախուռն՝ մինչև լալտնի լինել թէ ցան- 
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Հայքւ իշխանութեան հօրն։ Նրկուցեալ Փարսմանայ, թե պատանին 
փառասեր։ անժոյժ և սիրելի ժողովրգեան գուցե գալ ինչ նիւ- 
թեսցե նմա որ ի խոր Ներութիւն հասեալ Էր՝ այլ իմն յոյս առա¬ 
ջի գներ նմա, ալն ե տիրել Հալոց աշխարհին։ Ւմ, ասերյ կորզեալ 
ե զալն ի Պարթևաց և տուեալ Աիհրգատայք րալց և այնպես քք–"/2 
լինել պարտ ե ի վտրելոլ բռնութեամբ. նենգութիւն ապա հովա¬ 
զս յն ե։ ե. պարտ ե յտնկարե ըմբռնել գնա առանց տա չոլ նմա 
ժամանակ զգուշանա լո լ անձին։ Ցայնժամ Հռագամիստայ պատճա– 

–ււեալ, թե գժաեալ իցե ըեգ հօրն և տեղի տուեալ ատելութեան 
մօրուին՝ գայ առ հօրեղբայր իւլ»է (Լնկալեալ ի նմանե իբրև որդի 
և բազում մեՆարանս վայելեալ գրգռե լապստամբութիւն տյն ախտ¬ 

արարս երկրինւ Անգետ լեալ Աիհրգատայ գաւաճանութեանն՝ յա հա¬ 
խեր նմա պարգևս հանապազսրգ։ Ղ*արձ արարեալ ապա Հռագա¬ 
միստայ առ հայր իւր պատճառանօ ը հաշտութեան% յայտ առն ե 
նմա9 թե այն ինչ որում ակն ուներ ի նենգութենե* ե պատրաստք 
գինուց ե վճարել զմնացեալն։ Փարսման հնարի յայնժամ պատ¬ 
ճառս գժտելոյ ընդ եղյբօրնք որպես թե լետլ նորա ի կռուի րնգ 
Ազուանս, ի կամելն կոչել զՀոռոմս յօգնութիւն՝ արգելեալ իցե ի 
Միհրգատայք վասնորոյ զվրէժն կամիցի հանել կորՆանմամբ նորա։ 
Հձյսպես տայր զօր բազում ի ձեռս որգւոյնք որոյ արշաւեալ յեզա– 
կարՆումն՝ ահաբեկ առնէ զՄիհրգատք որոյ ոչ գտեալ ժամանակ 
կազմելոյ ճակատ* անկանի ի բերդն *\՝առնւոլք ամուր խ՛ գրի^ն և՛ 
հռոմեական պահանորգօը րնգ հրամանատարոլթեամբ Կեղիոսի Պո– 
պիոնի վերակացուի և Կասպերիոսի հարիլրապետի։ Ջիը ինչ որում 

* այնպես տգետ են բարբարոսը որպես ի կիր արկանելսյ մեըենայս 
պաշարման ք և չիը ինչ րնգ հակառակն յորում գլիցեն մերըն։ 
Այսպես Հռագամիստ յետ բանիցս անգամ ւիորձելոյ առնուլ ՝զբերդն 
ի զուր կամ կորստեամբ՝ յարգել արկ զամուրնք և առ գնոց յ ագա¬ 
հս ւթ են ե վերակացուին՝ զոր չէրն հնար առնուլ բռնի։ Ի զուր 
խնգրեր \ասպերիոս թախանձանօը՝ ՂաԱ9 թագաւոր գա շնա Կէտ և 
ղթագաւորութիլնն Հալոց, ձեռակևրտ հււոմէական ժոզովրղՆան, 
չմատնել գաւոյ և վաճառել ընգ ոսկւոյ։ Պողիոն պատճառէր զբազ– 
մութիւն թշեամլոյնյ Հռագամիստ* զհրամանս հօրն։ 8ետոյ ուրեմն 
հարիւրապետն խօսի գագարեցուցանել զկռիւնք և երթայ հաւանե– 
ցուցանել ղՓարսման ի բաց կալ ի պատերազմ ենք կամ զգացուցա– 
նել կուսակալին Ասորւոց Աւմմիգիոսի ուագրատրսի ղիրաց Հայոց։ 

Վերակացուն (Պողիոն) զևրՆեալ ի թախանձանաց հարիւրապե– 
տին ստիպե ղԱիհրգատ տալ ձեռս ի Հռագամիստ։ Ցուշ առնէ 
նմա ղազերս եզբայրութեաննք զեերոլթիլնն Փարսմանայ, զզօգ 
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խնամ ութ եանն որ կապէր զեոսա ԼզԼռագամիստ և զՄիհրգատ^քր 
գնա* իբրև ղալր դստերր նոր այ և. ղսա* իբրև ղաներ Լռագամիս– 
տալ։ Ցիշեցուցանէր նմա զհամեստութիւնն Վ(*աց, որ չմերժէին 
զխաղաղութիւնք թէպէտև էին ի լաջողութեան, զնենգաւորսւթիւնն 
Լալոց զկարին նանօթ , զտկարութիւն ամրոցին թ՝ափուբի պաշարէ, 
համառոտ իսկ ասել զոգուտ անձնատուրն լինելսլ գա շամբ առ֊ ի 
խնալելոլ հեղման արեան։ Միհրգատ չէր վստահ ի Պողիոն, որ 
հրապուրեալ էր ղմին ի հարճից նորաք և գիտէր գնա առ. սէր 
ոսկւոլ լօժար առ ամենալն վատթարութիւն։ Մինչ վարան էր նա% 
Կասպերիոս գալ առ Փարսման և խնգրէ գի Վիրք բարձցեն զպա– 
շարումնն։ ք^ագաւորն տալ հրապարակաւ պատասխանի մեղմև– 
խանոք. բազում անգամ կեղնաւորի հալաներ մինչ պատգամա– 
ւորք նորա ազգ առնեն առ Լռագամիստ* փութալ ճեպել ամենալն 
հնարիւք առնուլ զամուրն։ Պարգևբ լաճախէին խակագորեաց, և 
Պոզիոն կաշառաբեկ ղիլր զորականն արարեալ գրգռէ զեոսա ի 
նանուկ խնգրել խազազութիւն, սպառնացեալ թ՛ողուլ լքանել 
գբերգն։ 8անհնարս մտեալ Միհրգատալ* առնու լանձն խոսել ընգ 
Հռագամիստալ ընգ որում կռելոց էին գաշինքն, և ելանէ լամրո- 
ցէն։ Ի Հ ասանել նորա* գիրկս գնովաւ արկանէ Լռագամիստ, գնէ 
նմա մենարանս ք կոչելով գնա հ**լր ե. աներ։ Նրգնու չառնել ինչ 
նմա վնաս ոչ սրով և. ոչ գեղովդ լետոլ տանի գնա լանտառ մի մո• 
տա ւոր , ուր, աս էր, հրաման որուեալ է պատրաստել զոհս, գի խա¬ 
ղա ղութի ւնն կնքեսցի առաջի դիցնւ Օովորութիւն է թագաւորացն 
ալնոցիկ, լորժամ գաշինս ինչ կռիցեն* ունել ղաջոլ ձեռանէ մի• 
մեանց և կապել պնգով գյբոլթսն։ Նբրև ժողս վիցի արիւնն ի 
նալրսն* թեթև ինչ ցտումն ՛տալ ցալտել արեանն, և իւրաքան– 
չիւր ի գաշնաւորաց անտի լիզու ղարիւն ընկերին։ Այ» նուիրումն 
արեան թուի նոցա տալ գաշինն խորհրգական իմն գորութիւն։ 
\Լլրն որ կապելոցն էր ղմատոլնս նոցա* պատճառանոք իմն 
գթեալ, կալալ գյբարձիցն Միհրգատալ և զարկսլց գնա լորսալս։ 
Մնգէն և անգ պաշարեցաւ թագա լորն ի բաղմութենէն, և ար– 
կեալ ի շղթալս և լոտնակապս* տարաւ ընգ քարշ, որ լետին թբշ~ 
նամանքն են առ բարբարոսստ ձողովուրգն ընգ որում խստիւ վա– 
րէր թագաւորն* խնգրէր վրէժս թշնամանոք և շարժմամբքլ սպառ– 
նալեոք։ Էին ևս զորս ալս մեն փոփոխութիւն բախտին անէր ի 
գութ։ ^\ին նորա երթալր զկնի մանր մանկամբք, և հնչեցուցա– 
նէր ողբովքն գոգս։ Մունին զեոսա ուրոլն ի սալլս նանկեալււ, 
մինչև է առին հրաման ի Փա րս ման ալ։ Նղյբալր և գուստր չէին ինչ 
լաչս բարբարոսին ալնորիկ, և էր նա մէտ և լոժար առ ամենալն 
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ո՞ճիր է ա աէկ ալն ատւ ամոթոլն չետ սպանանել ղնոսա առ. աջի իւր։ 
Հռադամիստ ևս լիշեաց զերդումնն, Հարկ ընդդէմ հորեղբօրն և 
բեռն ոչ սուր և ոչ թ՜ոլն, ալլ ետ տարաեանել ղնոսա ի գետնի 
և առնել հեղձամահ, կուտեալ ի վեր ալ նոցա եանր եանր կարա¬ 
սիս։ ք\րդիբն իսկ Միհրդատալ խողխողեցան, զի լար տա սոսս հա¬ 
րան ի տեսանել զկորուստ ենողազն (45)։ 

Առեալ Հոլյսգրատեալ զհամբաւ դաւոլն , որ արկ ղթադաւո– 
րութիւնն Միհրդատալ ընդ իշխանութեամբ սպանողաց նորա% կո– 
չեաց ղխորհրդականսնք հան նոցա զիրսն ի վեր, և հարցանէր թէ 
խնդրիցէ արդեօբ վրէժս։ 0ակաւբ կացին պաշտպան հասարակաց 
պատուոլն։ էազումբ միտեալ լապահովագոլն կողմն% պնդէին թէ 
ուրախ լինել պարտ էր նոցա մանաւանդ ընդ եղեռն ոտաբաց, նա 
արժան իսկ էր արկանել զորոմն ատելութեան ի մ էջ բարբարո– 
սացք որպէս արարեալ իսկ էր լաճախ կալսևրաց Հոռոմ ոց% տուեալ 
զնոլն իսկ ղՀալասաան ոչ ալն չափ իբրև պարգև, որ չափ իբրե– 
առիթ երկպառակութեան։ \Ւող, ասեն, Հռադամիստ վալելեսցէ 
զանիրաւ ստացուաեն ք մի ալն թէ վալելեսցէ ատելի և վատանուն• 
մէթէ լաւ ևս եառալելոց էր շահուն Հռոմալեցւոց երկիրն% եթէ 
էր փառաւորադոլն ։ Այււ խորհուրդ լաղթէր. ալլ առ ի չթուել հա- 
ճեալ ընդ ոճիրն, և թէ դուցէ ^Հղաւդիոս տացէ հրամանս հակա- 
ռակս* ստիպեցին ղՓարսման թողուլ ղՀալս և կոչել ղորդին ի*~ր։ 

ապադովկիա ունէր կուսակալ ղՑուղիոս Պեղիդնոս, ալր, որում 
մարմնոլն տդեղութիւնն, որպէս և ոդւոլն վատթարութիւն՝ բե– 
րէր ան ար դանս, րա1Տ հր նա ի մտերմաց անտի ^Հղաւդետլ ի ժա¬ 
մանակին, ղի նա դեռ իբրև դոլզն ոբ անցուցանէր ընդ խեղկա¬ 
տակս զպարապոլ ժամս իւր անմտութեամբ։ Պեղիդնոս հանէ էիւ– 
րույմ նահանգի գունդ մի օգնական ղօրաց, որպէս թէ ալսրէն 
նուաճելոց իցէ ղՀալս, և լետ կապուտ կողոպուտ առնելոլ ղդաշ– 
նակիցս մ անաւանդ բան ղթշնամիս* թոզեալ լիւրոցն, կրեալ Հար¬ 
ձակումն ի բարբարոսաց, առանց հնարից հալթալթանաց գնալ առ 
Հռադամիստ։ Կաշառաբեկ լեալ ի նմանէ* խրատ ետ նմա զառ ա– 
ջինն դնել զթագն, և փբրև ձեռնտու երթեալ հաստատէր իւրովն 
ճոխութեամբ։ ֆբրև հռչակէր ամօթոլ համբալն* առ ի ցուցանել, 
թէ ոչ ամենալն հռոմալեցի էր Պելիդնոս՝ առաբեցաւ Հեղուետիոո 
Պրիսկոս հազարապետ հանդերձ լեդէոնաւ, իշխանութիւն առեալ 
տանելոլ դարման անկար դո ւթեանն՝ որպէս պատշաճ նմա 
թուիցիւ Հեղուետիոս աճապարեալ անցանէր ընդ լեառնն Տաւրոս, 
և ալն ինչ բաղցրութեամբ մանաւանդ բան բռնի սկսեալ էր հաս¬ 
տատել միւսանդամ ղհանդարտութիւնն՝ առնոլր հրաման դառնալ 
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լԱսորիս, առ երկիւղի տալոլ պատճառիս պատերազմի ընդ Պարթևս է 
Վասնզի Վ^աղարշու համարեալ ժամ դիպող առնուլ միւսանգամ ղՀալս, 
որ էր վաղուց հարց նորա և դալով լեալ որս օտարաց՝ դումա֊ 
րեաց զօրս է և պատրաստ էր դնել յաթոռ անդր ղՏրդատ եղ֊ 
բալլւ, որպէս ղի տոհմալինբն համ օր էն լին էին թադաւորբ։ Հասա֊ 
նելն Պարթևաց (51) եզև բաւական՝ առանց կռուոլ իսկ հալա֊ 
եել պՎիրս, և բազաբբ Հալոց, Արտաշատն և Տիդբանակերտ% մաին 
ընդ լեով։ Ապա ձմեռն սաստիկ և նուաղութիւն պաշարի, թերևս 
առ ոչն հոգալոլ կանխալ, և հիւանդութիւնբ որ լերկուց պատ֊ 
ճառաց աստի հասանէին ի վերալ ստիպեցին պՎ^աղարշ թողուլ 
առ ժամն ղպատերազմն։ Տեսեալ Հռադամիստալ թողեալ զՀալս* 
դալր մտանէր անդր ահեղադոլնս բան զա ռա ջինն* ունէր ապըս– 
տամբութիւն մի ի նուաճել, և երկն չէր թէ միւս ևս նոր լառ֊ 
նիցէ։ Արդարև Հալբ, թէպէտ մէտբ ի Նառալութիւն* չկա բացին 
ունել ժոլժք և ընթացան ի զէնս պաշարել զապարանսն։ Հռադա֊ 
միստ չևդիտ ալլ պա՛ճ արանս բաց լարադութենէ երիվարաց իւ֊ 
րոց$ և անկանէր փախստական (53) հանդերձ կնաւն որ էր լզի» 
ալլ երկիլզ թշնամւոլն և դութ ամուսնութեանն ետուն նմա զօ֊ 
րոլթիւն ք և տոկաց որ չափ և մարթէր զա ռատինն նեզութեան ճա֊ 
նա պար հին։ Ալլ ի ստէպն սարսելոլ ի լերկարել ուզւոլն% տապնա֊ 
պեալ աղա չէր ղալր իւր զերՆուցանել պնա պատուաւոր մահուամբ 
ի թշնամանաց դերութեաննւ Հռադամիստ գիրկս արկանէր նմա9 
մատուցանէր բաջալերս* մերթ ընդ բաջութիւն նորա զարմանալը 
և մերթ երկնչէր թողուլ պնա լալլոց ձեռս։ Ցեպոլ ուրեմն վա֊ 
ռեալ ի նախանձուէ, և զի սովոր ևս էր ի մեեամեե ոճիրս% հա֊ 
նեալ ղդաշոլնն հար պնա, և բարշեալ լափն Երասխալ* ընկենոլր 
պնա ի լորձանս դետոլն, զի և զդին իսկ նորա չիցէ հնար հանել, 
և ինբն շտապաւ հասանէր ի թադաւորութիլն անդր հօրն։ Ւււ| 
ղէենոբիա Լալս էր անուն կնոֆն^ աեին մեղմով ջուրբե ի խաղ 
անդր դետոլն, մինչդեռ շունչն ի ռնդունսն էր և տալր նշանս 
կենդանութեան։ Տեսեալ հովուաց զտիկինն և լազնուականութենէ 
դիմացն դուշակեալ, թէ չէր ի դոլպն տոհմէ* կապեցին զվէրսնք և 
արկին սպեղանիս որ եանօթ են ի շէնս, տեղեկացեալ ապա զա֊ 
նուանէն և զպատահարէն՝ տարան պնա լԱրտաշատ բազար է Անտի 
աՆաւ նա խնամով իշխանացն առ Տրդատ ք որ ընկա լալ պնա մարդա֊ 
սիրութեամբ և պահէր պնա իբրև դշխօլ։ 

I1 կատարաՆի տարւոլն (54) դուժկան հասանէր ի Հռոմ, թէ 
Պարթևբ խլրտեր ցան միւսանգամ և արշալեալ ի Հալս մերժեցին 
գՀռադամիստ, որ բազում անդամ տէր երկրին և բազում անդամ 
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փախստետլ՝ հրաժարեալ իսկ էր լա էնժամ ի պատերազմ է։ ♦♦ ♦ *Ներոն 
տա էր կոչեր աո. ի լնուլ զթիւ լեդէոնազն արևւելիզ՝ գունդս ի մեր- 
ձաւոր նահանդազ և տա էր հրաման լեդէոնազն՝ խազալ ի վերաէ 
Հա լոզ։ Հրամալէր նոլնպէս երկուզ հնագոէն թադաւորազ9 \Լնտիո- 
րոսի և Ապրիպպայ՝ ունել զզօրս իւրեանզ կազմ և պատրաստ ի 
մ տանել էերկիր անդր Պտրթևազ։ ^ա*/ուր^ անկան ի վեր ալ Եփ– 
րատալ♦ Փ որր Հալք հանդերձ զար դուր թադաւորուիՒեանն տուտն 
\Լրիստորուզեաէք և աշխարհն ՝Ծոփազ% \)ոյեմայ։ լառն էր լա էն¬ 
ժամ ընգդէմ Վաղարշու նորին որդի հ%արգան9 և Պարթևր թո֊ 
ղուին զԼաէԱք և պատերազմն էապտղէր։ ^արևորութէւն իրազն 
ստուարանաէր ի եերակուտին9 որ տաէր պատուէր՝ աւուրս բազումս 
մատուզանել դիզն գոհոլթիւնս 9 էոր էաւելալ և ալն թէներոն արկզէ 
հանդերձս ձաղանազ զոր չափ դոհոլթիւնրն ձդիզին9 մտզէ ի Հռոմ 
կատարել նուէրս ձօնեազ9 և կանգնես զին նմա անդրիր ըստ Հափոք 
անդրեազն \ձրեալ վյաէժխնդրի9 որպիսիր կալին ի մեհենի անդ 
նորա։ Ընդ ողոր տնազն խառնէր և ուրախութիւնն տեսանելոլ զ^որ– 
րուզոն ընտրեալ լա զատել զաշխարհն Հալոզ 9 և ամենեզուն կտր¬ 
եիր ալն էինք թէ րազաւ ասպարէզ արժանաւորազ։ Ղ*ունդր 
արևե լիզ րաժանեզան ալսպէս♦ մի մասն օգնական զօրուն և 
լեդէոնր երկու մնա զին լ\Լսորիս ընդ հրամանաւ Աւմմիդեալ ^\ուա֊ 
դրատեալ կուսակալի նահանգին 9 նոլնչափ թուով Հռոմտլեզիր 
և օտարական ր տուան Կորբուզոնիք հանդերձ վաշտիւր և այ֊ 
րուձիով որ էին ի ձմերոզս ի ^ապադովկիա։ ք^ադաւորր յաչ– 
նակիզր առին հրաման հնազանգել միումն կամ միւսում ըստ օրի- 
նի պիտոլիզ պատերազմին» ալլ եռանդն նոզա միտէր մանաւանդ 
ի ^Խրբուղոն անդր։ ՏԼօրավարս ալս9 առ ի կորզել լանձն իւր զհամ– 
բալ9 որոլ ազդեզութիւնն մեե է ի սկզյբան մեեամեե դորեոզ% խա¬ 
ղալ արադ յ^ղփո րաղար ^իլիկեզւոզ։ Անք. դտանէր նա զհուա– 
դրատոս որ եկեալ էր մինչև անդր առ երկիւղի9 զի եթէ մտզէ 
Կորբուղոն լ\Լսո րէս առնուլ զզօրս նորա% կորզէզէ լինրն զամենե֊ 
զուն աչս» զի էր նա բարձր հասակաւ9 րանիրուն լեզուաւ9 և հան¬ 
դերձ հմտութեամրն և հան՛ճարով՝ ունէր զարտարին ինչ հանդա֊ 
մանս որ ունին զիւրեանզ ազդեզութիւն։ \Լրդ՝ երկորին զօրավարր 
մեր տալին խորհուրդ Վ^աղարշու ի ձեռն հրեշտակազ՝ առնել նա֊ 
խամեեար զխաղաղութիւն րան զպատերազմն և նաքանել ակնա֊ 
եութեան իլրոզ նախնեազ9 տալով պատանդս Հռոմալեզւոզ։ Վա– 
ղտրշ առ առնելոլ զպատրաստութիւնս պատերազմին ի պարապի 
և կամ առ հեռազուզանելոլ պատճառանօր պատանդութեան9 լո– 
րոզ ոսոխութենէն կասկաեէր՝ առարէր պատանդ ի մեեամեեազ 
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անտի \Լրշակունեաց։ (Էնկալաւ զեոսա Հիստէոս հարիւրապետ , որոլ 
առարեալ ի ^Հուադրատեալ և հասեալ զա ռա ջինն՝ խօսէր վասն 
իբացն ընդ թադաւորին։ Շալս համբալ. որբուղոն հրամալէր գըն– 
գապետին \Լրրիոսի ^Հարոսի երթալ առնուլ զեոսա ի ձեռաց նորա։ 
Ցարեաւ կո իւ ի մ էջ գնդապետին և. հարիւրապետինք 1ւ առ ի 
չտա հոլ ընդ երկար տեսիլ նշաւակի բարբարոսացն՝ կացուցին իրա– 
ւարար զպատանդսն գլխովին և զհրեշտակսն որ ածէին զեոսա։ 
Սորա ի մեծ արանս նորոլ փառաց և տեղի տուն ալ, թէպէտև 
թշնամիր, ծածուկ իմն լօժարութեան՝ նախամեծար զԽրբուղոն 
առն էին։ Գժտութիւնն սկսաւ լալնժամ ի մ էջ հր կուց զօրավարացն։ 
^ուադրատոս րանրատէր, եթէ հան ալ ի նմանէ պտուղ բանադնա– 
ցութեանն* Կորբուզոն բողորէր ընդ հակառակեք թէ Պաբթևր 
հա՛ճեցան տալ պատանդս՝ լոր մամ փոխեցի եսք ասէք լերկիւղ գյոլս 
նոցա որ չառածն ընտրեալ էին զպատերազմն։ *Ներոն առ հաշաե– 
ցուցանելոլ զեոսա եհան համբալ, թէ ի պատիւ լաջոզութեանցն 
^ուադրատեալ և ^որբուղոն ի խրձունր կալսեր զարդարելոց էին 
դափնեօր։ 

Մինչ ալս մինչ ալն՝ Տրդատ լաւելոլր լիւ֊ր կողմն անդր զօգ– 
նականութիւն եղբօր իւրոլ Վազարշու, և ալնուհետև ոչ ևս գաղ¬ 
տագողի լարձակմամբք ալլ լալտնի իսկ պատերազմաւ աւերէր զաշ– 
խարհն Հալոց, կոզոպտեալ զորս միանդամ կարՆէր միտեալս ի 
մեր կոլԱք գդոլշ ՕրաԼ է պատահելս լ զօրուն առարելոլ ի վեր ալ 
նորա» համառօտիլ՝ սրացեալ ընդ ամենալն կոզմանս և դործեալ 
ահ և երկիւղ համբալով արշաւանացն բան զօրութեամբ պինուց։ 
^որբուղոն լետ ի զուր ք անալոլ պատահել նմա պատերազմ աւ, 
վրիպևալ լակնկալութենէ իւրմէ և սաիպեալ, ըստ օրինակի թըշ- 
նամւոլնք տանել զպատերազմն ի տեղիս տեղիս՝ բամանէր զզօրսն, 
զի հրամանատարր նորա և զօրադլուխր մարթիցեն լարձակել ի 
կողմանց կողմանց միանդամ ալն։ Աքք առնէր և \Լնտիորոսի՝ մ տա¬ 
նել ի նահանդսն սահմանակիցս։ Փարսմանալ սպանեալ էր 
իբրև մատնիչ ղորդին իւր զՀռադամիստ, և առ ի ցուցանել պհա– 
ւատարմ ութիւն իւր առ մեզ լադեցուցանէր անխնալ զատ ե չու¬ 
թի ւն իւր հին ընդդէմ Հալոց։ Հուսկ ուրեմն Ննսիկացիրնք ազգ 
նշանաւոր ընդելութետմբն առ Հռոմալեցիս, ձդեալ լալնժամ զա– 
ռաջինն ի մեր դաշնակցութիւն՝ ասպատակէին լան կոխ և ի դժուա– 
րին տեղիս Հալոց։ \Լլսպէս վրիպևալ Տրդատալ լորմէ եդեալն էր 
ի մտի՝ առարէր հրեշտակս հարցանել լանուն իւր և Պարթևաց» 
ընգէր, ասէ, մինչ պատ անդր աո լան, և բարեկամ ութ ի լեն նորո– 
դեալ թուէր իմն աւետել թէ ի նոր բարութիւնս վալելելոց իցե մր՝ 
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մերկացուցանէբ քմեզ ի նախնի ստացուաեոց մերոց։ Օաւելոլլւ ևս, 
թէ եթէ Վ^աղարշ չառնէ ձեռն ի գորե՝ պատ՛ճառ.բ ալն են զի 
ընտրէ ման ալանդ խնդրել զիրաւունսն բան դիմել ի զօրութիւն 
զինսւց* սակալն եթէ Հռոմալեցիրդ լամարւևալ կալցէբ ի պատե¬ 
րազմն՝ Արշակունիբ գտցեն մ ի ւս անգամ զզօրութիւնն և զյբախտ՝ 
զորս պարաութիւնբ Հռոմալեցւոց նշանաւորս գորեեցին առաւել 
բան մի անդամ է ^որբուղոն, որ գիտէր եթէ ապստամբութիւնն ի 
Վրկանս արդելեալ ունկեր զՎ^աղարշ՝ ի պատասխանիսն տալր խրատ 
Տրգատալ՝ աղերս պտղատան աղ արկանել ի կիր առ. կալսեր փոխա¬ 
նակ գինուց* ձԱլսպԷս, ասէ, մարխ՝ իցէ ֆեզ բերել ի ձեռս իշխա– 
նութիւն իմն տևական և դահ առան էլ արիւնհեզութեան, եթէ 
փոխանակ հեռաւորն և անադան լուսոլ՝ լինիցիս զհետ ալնմ որ 
մերձաւորագոլնն և ապահովադոլնն է։ Աւզա բանգի սուրհանդակդ որ 
երթալին և դալին՝ չեղեն նպաստ ի հաստատութիւն խաղաղու– 
թեանն՝ առաջի եդալ լինել ժամադիր, զի գլխաւորբն երկոցունց 
կողմ անց մտցեն անձամբ ի խորհուրդ։ Տրդատ կամէլւ երթալ ի 
ժամագրութիւնն երիւբ հազալաբ, իսկ ^որբուղոն չառնէր լալտ 
զթիւ համարոլ զօրուն որ ընդ ն մալն երթալոց էին։ Մի ալն թէ, 
ասէք դալցեն պատրաստութեամբ խաղաղութեան, առանց սազա- 
ւարտից և զրահից։ (1չ որ, մանաւանդ ալր զօրավար Ներ և զգոն, 
տալր անձին թոլլ անկանել ի խաբս բարբարոսին։ Փ*իւն ալն սահ- 
մանեալ վասն միոլ զորավարիք և առանց սահմանի վասն միւսոլն՝ 
ՆաՆկէր դարան։ Մռիմէ բազմութիւն զինուորաց, եթէ կալր հանել 
զնոսա անզէնս լանդիման ալրուձիոլ որ կորովի ազեղնաւորբն էին։ 
0ակալն և ալնպէս ^Հորբուզոն, որպէս թէ չունէր ինչ ամենևին 
կասկաե՝ ետ պատասխանիդ թէ պատ չաճա գոլն ևս էր զիրա9 ոք 
ալնպէս կարևորն էին երկուց տզդաց՝ խօսել լանդիման երկու 9ն 
բանակաց։. \Լպա ընտրեաց տեղի մի, ո(*ո1 մի կողմն, զառիվալր 
մեղմ, դիպողադոլն էր ընդունել զդունդս հետևտկացն, և միլս 
կողմն, հարթ հաւասար դաշտաձև, թողոլր հեՆելազօրուն լալնեալ 
տարաՆանել։ ք1 ժամադիր ժամուն, որբուղոն հասեալ զառաՓինն* 
կացուցանէր ի թևոց զդունգսն օգնականս և զղօրս թագաւորաց 
դաշեաւորաց♦ ի միջոցին կարգէր զվեցերորդ լեգէոնն, ամրացեալ 
երեդ հազար արամբբ երրորդին, զոր հանեալ էր գիշերալն լալլմէ 
բանակէ։ &՝ոզոլր արՆուի մի միալն առ երևևցուցանելոլ, թէ մի 
լեգէոն և եթ իցէ։ Օրն տարաժամէր, լորժամ երևեցաւ Տրդատ, 
ալլ ալնպէս ի բացուստ, զի դիւրագոլն էր տեսանել գնա բան 
լսել։ Ջեզև հնար գալ ի մի վալր, և զորավարն հռոմալեցի եմոլՆ 
միւսանդամ զզօրսն իւրաբանչիւր լիւ֊ր ճամբար։ • 
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&*ագաւորն9 և՛ առ ի խուսել ի դարանակալած, զորոց աայր* 
նմա կասկաՆել խազալ մերոլ զօրուն ընդ բազում կոզմանսք և՛ աո. 
հատանելոյ զճանապարհ պաշարին որ գայր մեզ յՆւբսինոս եովկ 
և ի Տրապիզոնկ՝ մեկնեցալ շտապանք ալլ չկարաց զբռամբ աճել 
զպաշարն9 գի որբ բեր կինն՝ գնա գին զլեաոն լեռնալն9 կալեալ 
հռոմայեցի զօրօբ։ Եւ այլուստ 9 առ. արդելուլ զերկարել պաաե– 
րազմին յանօգուտս և ստիպել զՀայս պաշտպան ել անձանց հոր֊ 
րույլոն եդ ի մտի աւերել բանդել գամ ուր ամուր տեզիս նոցա։ 
Ամրադսյն վալլւ դա լառին կոչկր Վ^ողանդ (թերևս ^անանդ րսա 
Գաթըրճեանի9 ք՝, 113)է հորբուզոն յանձն առ. իԼրովի արկանել պահ 
զտեզւոյնք և զորս չկինն ալն չափ կարևոր* յանձն առն Էր հոռնե֊ 
ղեալ և Փ զակկեալ տեղակալի և Ւ նստկեայ հապիտոնի վերակա- 

9ՈԼ–ի բանակատեղւոյն ։ 81րա ա1Տ առնելոլ տեղւոլն շո լրջանա֊ 
կի և լարդարելոլ զա մ են այն ի յարձակումն՝ բաջալերկր քքՕքէ 
ըեդդէմ թշնամւոլնք որ թափառկրն և չկա մհր «չ ընդ խ ազազու֊ 
թիլն և ոչ ընդ պատերազմ9 և որ խուսելովն լալտ իմն առնկր 
զիւ֊ր վատութիլն և զնենդութիւն։ Ցորդորկր ղնոսա հանել ի նը֊ 
մանկ զապալկն ս նորա և ցուցանկր նոցա փառս և զաւար միան¬ 
դամալն։ Ապա բաժ անկը զզօրսն ի չորս առաջս* մին առեալ՝ 
զկրալսն մերձենալր ի խլել զպարիսպն* միւսն առնոլր պատուկր 
կանգնել զսանդուզսն* մեեի իմիբ բազմութեան տալր հրաման 
արձակել մեբենայիլբ նիզակս և ջահս* հուսկ ապա կացուցանկր խ 
դիպան վայրի պարսաւորսք որ տեղայցեն ի հե ռաստ անկ վիրգ* իր~՝ 
րև զկարկուա։ Այսպկս տադնապեալ թշնամւոյն յամենայն կող– 
մ անց՝ չկարիցկք ասկրք առաբել ուրեբ օգնականս։ Այնպիսի իմն էր 
եռանդ զօրուն% գի յառաջ բան զերրորդ մասն աւուրն առնկր զ։զա¬ 
րիս պն հարթ յատակ9 զդրունսն խորտակկրք ելանկր սանդզովբ 
լամ ուր ս անդլւ9 զամենայն այր հասակաչափ անցուցաներ ընդ սուրդ 
իսկ մերբն ունկին վիրաւորս սակաւ, մեռեալ և ոչ ղմի ոբ։ խ՛՛ու¬ 
ժանն որ չկր յաջոզակ ի կռիւ% եղև վա՝ճառակուրք և մնացորդ 
ալարին թողալ յազթոզաց։ Տեղակալին և վերակացուին հանդիպկր 
նոլն յաջողութիւն։ Նրեբ տմրոցբ առան ի միում աւուր ահիւ կամ 
կամակար մտօբ բնակչացնք և մնացեալբն եղեն անձնատուր։ Ա|~ 
նուհետև հորրուղոն համարկր զանձն ձեռնհաս յարձակել ի վերալ 
Արտաշատու9 որ մայրաբաղաբն կր երկրինք և իսկ և իսկ խաղա֊ 
ցոյց անդր զզօրն։ Նրասխ դետ հոսկ առ պարսպօբ բազաբին9 և 
եթկ անցուցանկր ղնոսա ընդ կամուրջն% արկանկր զլեդէոնն ընդ 
հարուաՆովբ թշնամւոյն։ Անցին ըստ գետն հեռադոյն ընդ հուն 
մի լայն և ընդարձակ։ Տրդատ տատանկր իմն ի մկջ ամօթոյ և 
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երկֆւպի* թողուլ առնել զպաշարումնն՝ էր խոստովանել զիւր տը– 
կարութիւն« իսկ արդելուլ գնա ոչ իշխէր առանց ար կան և լոր 
զանձն և զալրուձին լանկոխ տեղիս։ Եք. ի մտի կալ ճակատեալ և 
«ւ պասել ալգուն լին ելոր թէ ի կռո լել արդեամբք և թէ արկանել 
զմեղ լորոգալթ ինչ՝ պատկառելով փախչել։ Բարբարոսըն խու ժէին 
լանկարՆ շւււրք զբտնակալն Հռոմալեցլոցք ալլ ոչ գտին ի զեղեի 
զզորավարն է որոլ էր կազմեալ պատրաստեալ զամենալն ինչ և՛ ի 
խաղալ լառ աջ և՛ ի մարտնչել։ Ե|1|ա|1ք լեգէոնն լա ռաջան ալր 
լաքմէք վեցերորդն1 ի ձախմէ, ընտիր ընտիրըն ի տասներորդէն*՝ 
ի միջոցին։ Կարասին եդեալ էր ի մէջ ճակատուցն, և հեեևալը 
հազար կալին վերջապահը, առեալ պատուէր լինել դիմակալ եթէ 
կրիցեն լարձակումնք ալլ չլինել երբէը հետամուտ։ Վ^աշտըն և. 
ազեղնաւորը և մնացորդ ալրուձիոլն կալին զորավիգն թևոցն* 
ձախ թևն երկալնեալ ձդէր առ ստորոտով բլըոցնք որպէս ղի թըշ- 
նամին ք եթէ փորձիցէ մ տանել զհետ% տեսցէ լար ձակումն լառա– 
ջ ոլ և ի կողից միանդամ ալն։ Տրդատ տադնապեցուցանէր զմեղ 
լիւրմէ կուսէյ առանց իշխելոլ մերձենալ մինչև ի նետընկէց մի, և 
թուէր իմն մերթ սպառնալ և մերթ զանգիտել* լուսացեալ խախ¬ 
տել զմեր ՛ճակատս և խոլանալ ի վեր ալ մերոց գնդից զատուցելոց* 
ալլ չեզև գամադիտ ըստ լանդդնութեանն* հարիւրապետ մի մի ալն 
հեեելոց տարեալ լանզդաստս անկան էր նետահար։ նորա լի֊ 
նէր ալլոց ի խրատ զդուշութեան* և ի մերձենալ դիշերոլն մեկու¬ 
սանա լր թշնամին։ 

^Հորբուղոն եհար բանակ անդէն ի տեզւոքնք և ժամ դիպող 
համարետլ զգիշերն* խորհէր զառաջինն երթալ լեդէոնօըն* առանց 
կահուց կարասեաց* պա շարել զԱրտաշատք ուր կարեէր ապաստա¬ 
նես®լ ղարըալն* ալլ տեղեկացեալ նորա ի լրտեսացք թէ Տրդատ հե– 
ռանալրք առանց ուրուը գիտելոլ թէ ի Մարս ինչ կամ լԱզուանռ 
երթալցէ% լապաղեաց մինչև լալդնք և ետ խաղալ լառաջ թեթևա֊ 
դոլն դնդաց% պատուէր տուեալ պաշարել զամուրն և սկիզբն առ¬ 
նել լարձակմանն ի հեռաստանէ։ Ալլ բնակի չըն բացին զդրունսն և 
եղեն անձնատուր Լռոմալեցւոց հանդերձ ամենալնիւ զոր ունէին՝ 
(58)է Ալս լինէր ի նոցա փրկութիւն* ալլ ըաղաըն եղև հրձիգ և 
աւերեցաւ ի հիմանց * ըանզի ի պահել գնա պիտոլ էր գունդ մեե 
պահանորդաց, զի էր մեե և ընդարձակ ըաղաըն* և ոչ գոլին մեր– 
գունդը ըստ բալականին ի բաժանել զնոսա ի գորե պատերազմի՛ 
և ի պահ ալնպիսի տեղւոլ։ Ալ լագդ դարձեալ* թողուլ կանգուն 
զըազաըն առանց դնելս լ գնա լ ապահովի* էր կորուսանել զփառս և 
զպտուղ լաղթութեանն։ Պատմի իմն* թէ երկնից կամը լալտնի 
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եղեն նշանաւ. իմն♦ արև. պալեառ. լուսաւորէր զար տա բոլս բազա– 
Քէն, մէնչ լանկարՆ որ ինչ ի ներբս էր՝ ՆաՆկէր թանձր մա– 
ռախղովք և. փալլատակունբ հատանէին։ Գուշակ իմն համարե– 
Տալ* *»/«> թէ ցասուցեալ մ ատն էին զբաղաբն ի կորուստ։ 
Ներոն վասն ալսպիսւոլ լաջոզութէրան ողջունեցալ կալսր« Ներա– 
կոլտն սահման էր գոհութիւնս դիցն, և իշխանին՝ անդրի պատկեր, 
կամարս լաղթութեան ևւ պատիւ հիւպատոսութեան ամաց բաղ• 
մազ։ Խնդրեց աւ 1ւս տօնս տարեկանաց կատարել ի լի շատ ակ 
ալուրցն, լորս լաղթութիւնն հանաւ ի գլուխ և եղև Նանօթ ի 
Հո-ոմ 1ւ աւետիբն տուտն Ներակուտին, թող զալլ անթիւ փաղաբ– 
շանս անչափս, մինչև, ասել ասեալ, թէ եթէ հասարակաց շնոր– 
հակալութիւնն պարտէր զիւ֊ր պատիւ մեՆարանաց հաւասարել 
երախտեաց երկնից՝ գամն ողջոլն հանել ի գոհութիւնս չէր բա¬ 
լա կան, սակալն պիտոլ էին աւուրր դորՆոլ՝ որպէս աւուրր նուխ 
րականբ, զի և՛ դիրն պա տոլի ցին, և՛ դորեոց մարգկան չաունիցի 
խափան։ 

0ակալն Աորբուզոն, որ հիմն ի վեր տապտլեաց զԱրտաշատ, 
կամեցաւ« մինչդեռ, տիրէր սարսափն՝ առնուլ և զՏիդրանակերտ, 
զի երկիցս առ.աւելուցու ահն և հոլն բնակչացն, լորժամ և զալն 
բազար ևս տեսանիցեն աւերեալ, և կամ խնալելով նոցա Հահիցի 
համբալ ողորմաՆութեան։ \նպա խաղալր դնալր աո.անց վնասելոլ 
ումեբ, զի մի լուսահատ լուսաբեկ աո.աջի իւր զբնակիչսն առնիցէ♦ 
ալլ դնալր ոչ լանզդոլշս վասն լեղլեզուկն բուսոլ բարուց բն ակ¬ 
չացն, որ հեղգն և երկչոտ են ի, տեսանել զվտանդն, ալլ ցանդ 
լօժարբ ի նիւթել զմատնութիւն։ Յարբարոսբն իւրաբանչիւր ըստ 
իւրոց բարուցն մ ատ չէին իբրև աղաչալիրս, և կամ թողեալ զշէնս 
իւրեանց և ղալանս՝ աճապարէին ի փախուստ ընդ ՛ճանապարհս 
անկոխս։ ևս որ լալրս և ի փապարս ղօղէին հանդերձ ամե– 
նալնիլ որ պատ ուա կան էր նոցա։ ՀՀօրավարն հռ.ոմալեցի դնալր 
իմաստութեամբ—առնելով երեսս աղաչանաց և պնդէր ճեպով 
զկնի փախստէիցն։ Էր անխնալ աո.անց ոզորմութեան առ. որս ի 
գետնափոր տեղիս ապաստան էին* փակէր ղմուտս ապաստանաց 
նոցա խո֊ուօբ և մացառ.օր, և ալրէր զւնպաստանեալսն ի հեր բո 
կենդանւոլն։ Յանցանել նորա զսահմանօբ Մարգաց, ազդ կիրթ 
Հաւազակութ իւն և պաշարեալ անմատոլց լերամբ՝ նեզէր զնոսա 
ասպատակութեամբ։ Ա/ւա բեաց ի վեր ալ նոցա հ^*իըս ապականել 
զերկիր նոցա, և ալսպէս զխակութիւն նոցա պատժեալ պատու- 
հասէր արեամբ օտարաւ։ Սակալն եթէ § ւրբուղոն և ղօրբ նո¬ 
րա ոչինչ կոր ուսին պատերազմաւ՝ բովանդակ զօրութիւն նոցա 
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ընկճէր ընդ բերւամբ աշխատ ութ եան և տաոլապանաղ։ Ստի պեալբ 
ուտել ղմիս արջատսող մ է ալն, ն ուա գութի լն քյբոք ե. ամառն աօ– 
թակէզ, ստէպն և երկայն չու—հասուկին պնոսա ի յետին տագ¬ 
նապ, զոր ամոբէր սակալիկ մէ համբերութիւն զորավարին միայն, 
բանգի և նա իսկ կրէր վիշտս արւաւել բան զլետինն ի զօրակա– 
նաղ։ Նկին ապա ի տեղիս մշակեալս 1ւ բաղեղին զհունձն։ Տեր– 
կուղ բերգաղ անտի յորս ապաստանեալ էին Հայբ՝ մին առաւ յար– 
ձակմամբ, իսկ այն որ մղեաղ զառ. աջին* յարձակումնն՝ չկար աղ զգէմ 
ունել պաշարմանն։ Մնա ի ան ղան էին յերկիրն Տարօնոյ, ուր ^«ր– 
բուզոն գեր Ն՛ալ յաջողութեամբ յան ակնկալ իմն վտանգէ ։ Օւ/ն յա– 
ւագաղ անտի թշնամւոյն ըմբոնեալ ոչ հերսի ի վրան է անտի զո¬ 
րավարին գաշոյն ի ճեռն, 1ւ արկեալ ի խոշտանգանս՝ խոստովան 
լինէր թէ էր գլուխ գա ւաճ անութ եան իրիբ* ե. թէ զիարգ ի գլուխ 
ելանելող էր գալն և ոյբ գորՆակիէյբն էին՝ յայտնէր։ Որ ող ընգ 
պատ րուակա ւ բարեկամութեան նիւթեալ էր զգալն՝ խայտարւա– 
կեալ ընկա լան զպատիժ պատուհասին։ Յետ սակաւ միոյ գային 
պատգամաւորբ ի Տիգրանակերտէ, թէ բաղ էին գրունբն, և էր 
բաղաբն պատրաստ ընգունել զհրամանսն։ Մրւաբէր և պսակ 
յոսկւոյ, իբրև, գրաւական հիլրընկալութեանն։ ^որբուզոն ընգունէր 
պատուով զպատգամաւորսն, և. չառնոյր ինչ ի բաղաբէն, զմտաւ 
աՆեալ թէ ևս իմն աւելի կամակար հպատակութիւնն եղի ղի փո– 
խարէն բարերարութեանն։ միջնաբերդն, ուր ապաստանեալ 
էին երիտասարգբ անվեհերբ՝ ոչ նուաճեղաւ աուանղ կրւուոյ։ Նա 
ելեալբ յամրողէն տային պատերազմ, և մղեալբ յետս% յետոլստ 
ուրեմն տային տեղի, մինչ յառնուլ էր բերգն։ Մյսչափ յաքոզու– 
թեան (^որբուղոնի^ լինէր նպաստ պատերազմն Վ՝րկանիղ, զորով 
ղրաղեալ էին Պարթևբ։ րՀրկանիղ առաբեալ ևս էր առ. կայսր 
խնգրել ի նմանէ լինել բարեկամ նիզակակիղ, յայտ արարեալ ի 
հանդ է ս բարեկամութեան իւրեանղ զզբաղումնն զոր տային Վ^աղտր– 
շու։ Ել զի վտանգ առ.աջի կայր պատգամաւորաղն, ի գարձին իւ- 
րեանղ լինել ձերբակալ յայնկոյս Մրաեանւոյ ի վերջապահ գնգէ ան¬ 
տի թշնամւոյն՝ ^\որբուղոն գնէր ընգ նոսա զօրս՝ յուղարկել զնոսա 
մինչև յափունս ^ասպիղ Նովուե, ուստի գարձան նոբա փրկիր 
իւրեանղ, խոյս տուեալ ի սահմանաղ Պարթևաղ։ 

Տրգատ փորձէր մտանել ի Հայս ընգ աշխարհն Մարաղ։ Ջօ– 
ր ավարն (Կորբուղոն^ անգէն զօրահատոյղ լինէր, և տայր զգու– 
մարտակն ի ձեո ս Վ^երուզամեայ տեղակալի հանգերձ ոգնականոբն, 
և ինբն արագ արագ զհետ լինէր նմա լեգէոնոբն և ստիպէր 
զթ շնա մին ի փախուստ աճապարել, ի րւայ կաղեալ ի խորհրդեյն 
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զոլւ ունէր պատերազմելէ Ապա ուրեմն լեա մաշելոլ ի սուր և ի։ 
հուր զորս միանգամ գիտէր թէ առ. գութ՛ թագաւորին էին թըշ֊ 
նամութեամր ընգ Հոռոմս՝ չինէր տէր Հալոց աշխարհինք մինշ 
երևէր ՏիգրտնԷսք ընտրեալ ի ներոնէ ի թագաւորութիւն աշխար¬ 
հին։ Տիգրանս ալ ս9 Ննեալ լերևելի տոհմ է ^Հապագովկացւոց՝ էր 
թոռն Արքեղալոսի արքալի9 ալլ արգելեալ բազում ժամանակս խ 
Հռոմ իբրև պա տանգ բերէր լանձին ոգի վատ և գետնաքարշ իբ¬ 
րև զգերւոլ։ Ոչ առանց հտկառակութեան քինէր նա ընղուն ելիր 
\Լրշակունիքն տիրէին գեռևս ի միտս ոմանց 9 ալլ մեծ մասն աք– 
գինք զչարեալք ընգ գոռոզութիւնն Պարթևաց՝ նախամեծար առ– 
նէին զթագաւոր տուևալ ի Հռոմալեցւոց։ Աււ Տիգրանալ թողալ֊ 
լեգէոն մի հազար արանցք գունդք երեք ի գաշնաւորաց, երկու, 
թևք հեծելոց* և զի գիւրին ևս լիցի նմա պահել զիւր նորածին* 
իշխան ութիւնն% Փարսմանար Պողեմոնիք Արիսաոբուղեալ և Օձ– 
տիոքոսի տուտն ի Հալոց գաւառք մերձաւորագոլնք լերկիր նոցա։ 
^Խրբուղոն գարձաւ լԱսորիս9 որոլ մնացեալ առանց կուսակալի լեա 
մ ահուն ^ուագրատեալ՝ լանձն եղև նորա խնամոց և փութս լ։ Սա– 
կալն թագաւորն Պարթևաց Վ^աղալ։շ9 իմացեալ զյաջոզութիւն՝ 
^որբուղոնի 1ւ տեսեալ զօտարն Տիգրան եգեալ լաթ ոռ թագաւո֊ 
րութեանն Հալոց% գնէր նախ ի մտի հանել զվրէժն Արշակունեացք 
թշնամանս համարեալ զմերժել եղբօր ի*~րո / Տրգատալ։ ՏԼմտաւ 
ածեալ ապա զՀռոմալեցւոցն մեծութիւն և զշուք հնոլ և հաս¬ 
տատուն նիզակակցոլթեան% լետս կալր ի խորհրգոլն։ ք1 բնէ գան֊ 
գաղկոտ՝ վարան էր մանաւանգ լապստամբութենէն Լականից է ազգ 
հզօր9 և լան թիլ պատերազմ աց լոր բոնագատեաց գնա վտա– 
րանջութիւնն ալն։ Մինչ ալսպէս երերեալ տատանէր նա՝ համ¬ 
բալ նորոլ իրի ք թշնամ անաց գալր խթանել զգանգաղութիլն նո¬ 
րա։ Տիգրան ելեալ ի Հալոց ապականէր զԱգիաբեն երկիր սահ¬ 
մանակից Պարթևաց ստէպ ասպատակութեամ բք9 որ չէին ընգ• 
հատ լա լա զա կութեն է։ Մենամեծք (Պարթևաց յ տրտնջէին գառ– 
նութեամբ։ Ցորպիսի անարգութիւն իջաք9 ասեն9 մինչև նուա՚ճեէ 
մեզ ոչ ի զօրավարէ հռոմալևցւոլ9 ալլ ի լանգուգն համարձակու– 
թենէ պատանգի9 ծիւրելոլ և ծնգելոլ ալեչափ ամս ի մէք գե– 
րեաց ։ Ս անաւազ որ իշխէրն Ագիաբենալ՝ գրգռէր զցասումն նոցա9 
հարցեալ թէ զո պարտ էր նմա կարգալ լօգնութիւն և առ ո 
գիմեր է1 Հալոց9 ասէին9 հրաժարեցաք9 և մնացեալն ևս երթիցէ 
զհետ՝ եթէ Պարթևք չկամ ի ցին կալ պաշտպան։ Անձնատուր լինել 
ի Լռոմալեցիս լաւագոլն իցէ քան նուա՚ճեր ալն գերութիւն իցէ 
մեկմագոլն։ \*սկ Տրգատէս9 անկեալն լաթոռոլն և փախստեալ 
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չռութեամբ և մեղմով իմն քրթմնջելով գորեէր հզօրագոլն ևս 
•տզդեգութիւն։ (\չ, ասէ, ոչ եթէ վատութեամբ մեՆամեՆ տէրու– 
թիւնք կալգեն կանգուն♦ մարդիկ, զէնք, պատերազմ ունք պիտոլ 
են։ ք1 մ էջ տէրութեանգ՝ արդարութիւն բռնութիւնն է։ Պահել 
զոր ինչ իւ֊րն է՝ շատ իգէ աո՜անձին մարդոլ» կոուել վասն ալեր 
որ ալ լոզ է՝ էի աո՜ ք են առն թագաւորի։ 

Տեսեալ Վ^աղարշու զալս ամենալն՝ կոչէ զա լ՜ա գանին ի խոր- 
հուրդ և կագուգեալ զՏրդատ ի միջի% խօսի զալս օրինակ» էՆշխանս 
ալս ի նմին հօրէ լորմէ եսս% եթող ինձ, վասն աւագութեան տի– 
ոգս, գազն ուա գոլն թագն, և ես ետ ու. նմա զԼալս, երրորդ գահ 
մերոլ ազգատոհմին։ (Փանզի Դակուր ունէր պՄ արագն)։ ԱլսպԷս 
թուէր ինձ պահել զտոհմն մեր լատելութենէ և լոսոխութենէ 
որ անգստին սովոր են տիրել ի մէջ եղբարգ ։ Հոոմալեգիք հակա¬ 
ռակ կագին ալսմ, և զխաղաղութիւնն զոր ոչ պղտորեգին նոքա 
երբէք առ՜անգ կրելոլ զպատիժ պատու՜հասին՝ խզեն ալսօր ևս աո՜ 
իւրեանգ եղեռանէ։ Եււ արդարև արդարու թեամբ ման ալանդ քան 
արեամբ, բանագնագութեամբ քան զինուք կամեգալ զառաջինն 
պահել զաշխարհս նուաճեալս լիմոգ նախնեագ։ ԵթԷ նխալեգալ 
ինչ ալսպէս դանդաղելով՝ ուղղեգիգ զսխալն քաջութեամբ։ *Լօրու– 
թիլն ձեր գոնեալ և փառք% են ողջ բովանդակ« 1ա(եր վեր ալ ու– 
նիք և զպատիւ. համեստութեան, զորով աւագագոլն մարդկան իսկ 
չէ պարտ արհամարհել և որ աո. դիսն իսկ մեՆարգի էյ>։ Ապա ե– 
դեալ պսակ ի գլուխ Տրդատալ՝ տալր Ս ոնեսալ, միում լալա գագ 

.անտի, զհեՆելագունգ իւրոգ թիկնապահագն հանդերձ օգնականօքն 
Պ»դիաբենագւոգ և պատուիրկ ր հանել զՏիգրան լաշխարհէն Հալոգ, 
և ինքն լետ խօսելոլ ի հաշտութիւն ընդ Վրկա նից՝ հանէր է մ է– 
քոգի անդ տէրութեան իւրոլ բանակ ահեղ և սպառնալր նահան¬ 
գա գն Հո՜ոմալեգւոգ ։ Լուեալ ^որբուղոնի զալս ամենալն ի ստոլգ 
համ բալո ւգ% աոաքէ լօգնութիւն Տիգրանալ զՎ^երուղանոս Սևերոս 
ն. զ՝Լև տտիոս Ւողանոս լեգէոնօք երկու, գաղտ հրաման տուեալ 
խազալ գնալ զգուշութեամբ ման ալանդ քան շտապ տտգնապաւ, 
քանզի լալ համարէր ունել պատերազմ քան առնել։ Նա և գրէր 
աո. կալսր, թէ պիտոլ էր ոք աոանձինն գլուխ ի պաշտպանել 
զԼալոգ աշխարհն, և թէ Ասորւոգ աշխարհն որում սպառնալր Վա– 
զարշ էր լևս իմն մեեի վտանգի։ II ինչ ալս մինչ ալն% կարգէր 
դնէր զմնագորդս լեգէոնագն զափամբ Նփրատալ, վաո՜էր գունդ 
մի գումարեալ ՛ճեպով ի նահանգի անդ, փակէր զօրօք զանգս՝ ընդ 
որս էր մուտ թշնամւոլն, և զի երկիրն է գրեթէ անջրդի՝ ունէր 
զակունս ազբերագ, կտնգնեալ առ նօքօք ամրոգս, և թաղէր ևս 
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վտակս ինչ ընդ կուտակօբ աւազոյ։ II %ինչ ^որբուղոն այսպէս ամ– 
րացուցանէր գԱսորիս՝ Մոնէս կամեցաւ յաո֊աջ խազացեալ փութոյ 
սյեգութևամբ կանխել զհամբաւ մերձենալով իւրոյ9 ք–ա1$ և– ա/^՜ 
պէս գտան էր զՏիգրան արգէն հմուտ իրացն 1ւ ի ք^ւււ^է Տիգրան 
մտեալ էր ի Տիգրանակերտ9 բազար ամուր և՛ պահանորդ օրն 1ւ՚ 
բարձրութեամբ պարսպացն։ Փ*ող զալն՝ եիկեփորոս գետ լայնա¬ 
նիստ պատ է ղմիով մասամբ պա տ ուա բացն 9 և փոս լայն պաշտպա» 
նէ՝ զոր չէր ատակ պահել գետն։ Հռոմայեցի զինուորբ էին ի 
րերգին որ լին էր ւպա շար օր։ Ամանբ յարան ց անտի որոց յանձն 
էր այն գորե% կարի իմն յառաջ մատուցեալ9 յեզակարՆումն ւզա¬ 
ղա րե ցան ի թշնամւոյն9 և այս կորուստ աայր այլոցն սրտմտել 
մանաւանգ բան զանգիտել։ Ս*անաւանգ զի Պարթևբ չէին յաջո֊ 
ղակ ի պաշարեր գի ոչ ժտին յարձակել ի մօտոյ* արձակեն ըստ 
գիպաց իմն նետս9 որ վրիպեցուցանեն պնոսա ի յուսոյ և ոչինչ 
զարհուրեցուցանեն զթշնամին ք որ զատուցեալ իցէ պատուարաւ։ 
\Լգիարենացիբ մատուցեալ ի սանգուղսն և ի մեբենայօ՝ գիլրտւ 
ընկրկէինք և մերբն ելեալ արաաբս յանկարեօրէն՝ արարին պնսսա 
ցան և ցիր է հորբուղոն9 թէպէտև գտեալ էր յաջոզութիւն՝ խոբ~ 
հեցաւ իմաստութեամբ գնալ ընգ բախտին» ապա քԿ 
Վ^ազարշ մեղադիր լինել նմա9 զի յարձակեցան Պարթևբ ի նա¬ 
հանգ իւր$ պաշարեցին զայր թագաւոր դաշնակից և բարեկամ և 
զգունդս Լռոմայեցւոց։ առն էր նմա բառնալ զպաշարումնք 
ապա թէ ոչ ինբն ևս երթիցէ բանակել էերկրի իշխանութեան 
Պարթևաց։ Պասբերիոս հարիլրապետ9 որում յանձն եղև տանել 
զպատգամն% գտան էր զթագաւորն ի Մերին9 երեսուն և եօթն մը֊ 
զոնիւբ հեռի ի Տիգրանակերտէ9 և տայր նմա գոռոզութեամբ 
զպատգամն։ Վազարշ ի բազմաց հետէ եգեալ էր ի մտի խուսա¬ 

փել ի զինուց Լռոմայեցւոց։ Այլուստ գարձեալ իրբ առնն երթայ¬ 
ին և վատթարանային» պաշարումնն եզև առանց իրիբ արգեանցք 
Տիգրանայ ոչ պակասէին ոչ զօրբ և ոչ պաշար« յարձակումն Պար¬ 
թևաց վանեցալ յետս* լևգէոնաց մտեալ էր ի Լայսք #1ւ այլբ որ 
էին զսահմանօբն \Լսորւոց% սպաս էին հրամանի մ տանել յերկիր իշ¬ 
խան ութ եան նորաք և հեեելազօրն նորա էր եիւրեալ առ ի չգոյէ 
արօտիցք զի բազմութիւն մարախոյ կերեալ և սպառեալ էր զամե– 
նայն գեղ գալար յաշխարհին։ Արգ եաեկեալ զերկիւղն՝ մեղմական 
բանիւբ տայր պատասխանի9 թէ ունէր ի մտի յզել պատգամաւորս 
առ կայսրք խնդրել ի նմանէ ղԼայս և պնդել զխաղաղութիւնն։ 
Եա հրաման Մոնեսայ թողուլ զՏիգրանակերտ9 և ինբն ևս մեկ֊ 
նէր ի բաց։ ֆազում այն բ էին9 որ երկիւզի թագաւորին և սպառ•֊ 
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նալեաց հորբուղոնի ըՍՆալևալ զմեկնելն ՊարթևացՀ գովութիւնս 
լա՚ճախէին զ^որբուզոնէ։ համ ար էին գաղտ իմն մի արան ու֊ 
թիւնք որով պատերազմն դա գարե ալ էր երկուստեդ 1ւ Վ^աղարշալ 
կոչեալ լետս զզօրսն։ Փան զի, աս էին, առ. իմ է կոչել զհռոմ էական 
բանակն ի Տիդրանակերտէ, հթմ թողուլ լդանել ի խաղաղութեան% 
զոր պաշտպանեալն էր պաաերազմաւ։ ՚Միթէ առաւել հեշտեաւ 
էր անցուցեալ զձմեոն ի խարս անգ ^ապադովկացւոց, ըեդ տա– 
ղաւարօդ կանգնելովդ ՜ճեպ ի ՜ճեպոլ, դան ի մալրադաղադի թա¬ 
ղալո ր ութ եան զոր ալն ինչ էր գրալեալ։ Դադարումն իմն է ալս, 
ասեն, պատերազմիք լանձն առեալ ի Վ^աղարշէ՝ զի զալլ ոդ թան 
զոր բու. դոն ունի զի իւր ոսոխք և ի ^որբուղոնէ՝ առ. ի չվ 
լոլ ղփառյւնք գորՆուաՆ ալն չափ ամաց։ \Լսացի արդարև 
րավարս ալս խնդրեալ էր զտլլ ոդ առանձինն զօրավար փ 
ոցք և 
Պետ ալ 

ընթանալր իսկ համբալ զմօտալուտ 

Ք 
նդե֊ 

թէ զօ֊ 
սն Լալ֊ 

գալստենէն %եսենալ 

7. Դալր սա վաղվաղակիք և ալսպէս բաժանէր զզօրն. չոր¬ 
րորդն և երկոաասաներորդ լեդէոնդ, հանդերձ հինդերորդաւն որ 
կոչեցաւ ի Մեսիալ, որպէս և օգնական զօրն Պոնտոսի, Դաղատա֊ 
ցւոց և ^ապադովկացւոց՝ եդան ըեդ հրամանատարութեամբ Պէ– 
տոսի• երրորդն և վեցերորդ և տասներորդ և հին զորականն Աււ«ւ– 
րւոց երկրին՝ մնացին առ. ^Հորբուղոնիէ (1^ էր նոցա և հրաման% ի 
կարևոր հարկի կցել կամ բաժանել զզօրութիւն իլրեանց։ Ւալց 
որբուղոն չառնոլր լանձն ունել ոսոխք և Պետռս, որում երկրորդ 

կարդի պատիւն պարտէր լինել բաւական՝ նուազեցուցանէր զարու- 
թիւնս մեեի զորավարին ։ (1չ դադար էր լասելոլ, թէ չիդ նորա ոչ 
ի թշնամեաց անտի զոդ սպանեալ և ոչ առեալ ալար• անուամբ 
լոկով, ասէք առ. զդաղադս, և մինչ պարտն էր նմա օրէնս դնել, 
հարկս հարկանել պարտելոց և արկանել զնոսա ընդ իշխանու– 
թեամբ Լռ.ոմալեցւոց% ետ նոցա թադաւոր1 որ ստուեր միալն է 
թադաւորի։ 

•Հալնւէւ ժամանակաւ հրեշտակդ *Լաղարշու, որպէս ասացիս, 
առա դե ալդ աո. կալսր% դարձան լետս առանց վճարելոլ ինչ, և 
Պարթևդ սկսան լալտ լանդիման զպատերազմն։ Պետոս ոչ դան֊ 
դաղէր ելանել ախոլեան« առեալ ընդ իւր լեգէոնս երկուս, գչորա 

ընդ հրամանատարութեամբ Փունիսուղանեալ Վէօւ տ ոնեալ, 
և զերկոտասաներորդն ընդ զօրավարութեամբ \աղաւեալ Սաբինեալ% 
եմ ուտ ի Լալս ձախող դուշակութեամբդ։ 8 անցանելն զԵփրատ 
ընդ կամ ուրջ* ձին որ կրէր զզարդս հիւպատոսութեանն% խրտու֊ 
ցեալ առանց լալտնի ինչ պատ՝ճառաց% ելանէր ըստ ձեռն և ապա 
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պյսռնաչր աչսրէն9 և մինչ ամրացուցանէին գբանա կա տեղին՝ սպանդ 
մի ի սպանդից որ կորչր մօտ աո. աշխատոզսն՝ խորտտկեալ զվան– 
դակսն որոց ալն ինչ կիսով ի գլուխ ելեալ էր* զերՆաւ ըստ պա- 
տուարսն արտաքս։ Նա և նիզակք զօր ականին արձակէին բոց* 
նշան աչն ու. ւէանալ, անդ արժանի մ տագր ու. թևանք գի Պարթևք նի֊ 
յլակօք սովոր են կռուել։ Պետոս արհամարհէր զնշանսն, ևւ առանց 
ի գլուխ հանեչոչ զամրութիւնսն և. առանց պաշարս հա յթայթե– 
լոչ* ձգէր տանէր զզօրսն անդր քան զՏաւրոս լեառն9 որպէս զի, 
ասէր, առից զՏիգրանակերտ և աւերեցից զերկիրն, որում խնաչեալ 
էր Կորբուղոնի։ Առնոչր արդարև բազում բևրդեան և ստանաչր 
փառս և զառ զաւար՝ եթէ էր զմին խնգրետլ չափով և միւսումն 
տարեալ փոչթ։ ճետ անցանեչոչ զընգ արձակ վաչրօք, զոր ւԿ 
մարթ պահել, և ա պա կան ե լոչ զպաշարսձ9 քոքս հանեալ էր ի 
թշնամւոչնք ստիպեալ ի մերձենա լոչ ձմերաչնլոչն* աՆ զզօրսն ի մի 
վաչր* աո. կաչսրն թուղթ» ուր համարելով զպտտերազմն 
վճարեալ թաքուցանէր գիրացն գատարկութիւն ըեգ ճոռոմու– 
թեամբ բանից։ 8 աչն չափ ժամանակի ^\որբուղոն9 որոչ չէր և ոչ 
մի վաչրկեան թողերսլ զափունս Եփրատաչ՝ մօտագոչն ևս ի գետ 
անգր տանէր զամրութիւնսն9 և զի մի ասպատակք թշեամւսչն, որ 
չաՆէին ահեղ իմն պատրաստութեամբ ի հանդիպակաց Հողման, 
արգել ինչ լինիցին նմա արկանել կամ ուրջ* չառաջ մատուցանէր ի 
գետ անգր նաւակս մեՆամեՆս, կապեալս ընդ միմեանս գերանօք, 
և ի վեր աչ նոցա տաչր կանգնել աշտարակս։ Ածքուսո վանէր գխու- 
ժագուժսն բտղիստրօքն և մեքենաչիլք9 ուստի քարինք և նխ 
զակք թռուցեալ երթաչին բտցէ ի բաց՝ չո չէր մարթ հասանել 
նետից։ \Լպա կամուրջն ի գլուխ ելան էր, և գբլուրս միւսոչ կող– 
ման գետոչն ունէին օգնական գունգքն և ապա բանակ լեգէոնացն 
աչնպէս արագ և աչնպիսի մեՆ զօրութեամբ* մինչև ի բաց կա- 
ցեալ Պարթևաց չարձակելոչ չ\Լսորիս՝ դարձոլցան էին զբո վանդակ 
ղօրութիւն իւրեանց ի վերաչ Հաչոց։ 

Պետոս առանց ունելոչ կասկաՆ զմրրկէն որ մոտալուտ ի վե¬ 
րաչ կաչր՝ ունէր հեռի ի Պոնտոս զհինգերորգ լեգէոնն և տկարա– 
ցուցեալ էր զաչլսն9 տուեալ նոցա ստէպ ստէպ պարապ 9 մինչ 
լուաւ թէ Վ^աղարշ գիմեալ գաչր զօր ու Նանու մեՆաւ սպառնա- 
լեօք։ ^Հոչեաց Պետոս զերկոտասաներորգ լեգէոնն9 և որով չաւե- 
լուլն կարՆէր ղի*–ր զօրութիւն* մատն եղև մանաւանդ տկար ու– 
թեան իւրոչ։ Ս ակաչն մարթ էր պահել զբանակա տեղին և չ ապա դե¬ 
լով ի դերև հանել զխորհուրգ Պարթևին* եթէ Պետոսի գի տա ցեալ 
էս հ աստատութեամբ գնալ ըստ խրատուն իւրոցն խորհրգականաց 
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1ւ ըստ ալլո էյն է (^այյ այն ինչ այւ^ յա^ոզակը ի պատերազմ ունս 
զօրագուգին գնա ընդդկմ վտանգին* նա աո. է չտա լոք կարՆիսք թէ 
ունիգէ պկատէ օտար խրատուգ՝ յանկարՆ փոխկը զամենայն է յոռե– 
գոյն տնգր։ \Լյսպկս թողոյր զկայանս զօրագնք պատճառեալ թկ ոչ 
խէրամը և պատսպարը, այլ զկնը և զօր ականը տուան նմա ընդ¬ 
դեմ թշնամւոյնյ և խազագոյգ յառաջ զլեդկոնսն1 որպկս թկ ու. նէտէ 
՛ճակատ տալ։ Աւզա կորուսեալ հարիւրապետ մի և զոմանս է գի¬ 
նուս րագնք զորս առաըեալ կր գիտել զզօրութիւնն բարբարոսագն* 
աճապաբկբ դաոնալ յետս։ &՝ուլութիւն էաղարշու ի լինել նմա 
հետամուտ% դտրձոյգ գնա ւի*֊Ը անհանճար վստահութ-իւնք և կա❁– 
գոյգ նա ղերիս հազարս ընտիր ընտիր հետևակագ ի մօտագոլն կա¬ 
տար Տաւրոս լերին, արգելուլ զանգս թագաւորին։ Պանոնիագիընք 
քորս կր զօր ութ ի ւն հեՆելազօրուն՝ ճակատեգան ի միում կոզման 
դաշտինք իսկ զկին և զորգիս իւր եգ նա լամրոգին որ \Լրշամաշատն 
կոչի։ ընդ պահպանութեամր գնդի միոջ։ Այսպկս գրուեագ զղօրս 
իւր է որոգ եթկ էր գումարեալ ի միում վայլէի՝ լաւ ևս զգէմ ու¬ 
նկին անկարգ հրոսիգ թշնամւոյն։ Լա զիլ իմնյ ասենք հա լանեգու¬ 
զին պնտ յայտ առնել ^որբուղոնի գիւր տագնապ, և սա ոչինչ փու– 
թայր հա սան ել նմա ի թիկունսյ զի ի Նանրանալ վտանգին՝ յաճա– 
խեսգին նմա փառըն ի զերՆուգանելն գնա։ \3ակայն հրամալկր գի 
արը հազարը ի մկն միոջկ երիգն լեգկոնագ իւրոգ9 ութ հար իւր 
հեՆեալ և նսյնչափ յօգնական զօրուկն կայգեն կազմ և պատրաստ 
ի մեկնել։ Նմագալ Վ^աղտրշ եթկ կալեալ կին անգը9 աստ% հեՆե– 
չովը9 անդ հետևակօըն Պետոսի, սակայն և այնպկս երթայր զհեա 
իւրոյ խորհրդոյն9 և յաւելեալ զօրութիւն ի սպառնալիս անդր՝ զար– 
հուրեգոյգ զայրուձին և արար կոխան զհետևակսն։ Տարկուինիոս 
հրեսկենդ եզև ձեռներկգ ի պաշտպան ել զաշտարակ միք որ նմտ 
յանձն կր ի պահ• ստկպ ելանկր արտաըս9 առնկր գիր և գան* 
զորս միանգամ հուպն գային ի բարբարոսագ անտիք մինչև հուրը 
արձակեալը արտաըուստ պա տկին գնա յամենայն կողմանգ։ Ռրոգ 
միանգամ չէր \սռեալ վկրս՝ ղեր Նան ի բագ ընդ ճանապարհս վա¬ 
րունս« իսկ վիրաւորը դառնային ի բանակ անդր9 զըաքութենկ թա– 
գաւորինք զթուոյ և զգա զան ութ երնկ զօրագ նոբա պատմելովք բա¬ 
զում ինչ առ ահին ստուարագուգեալք զոր նոյնպկս երկիւզն տայր ըն¬ 
դունել դիլրաւ։ քԼօրավարն իսկ ոչ ևս կռուկր ընդդկմ այսպիսի 
տնյաջող ընթագիգ դի պագ։ &՝ողեալ կր նա զամենայն հոգս պատե¬ 
րազմին և աղաչեալ զհորբուղոն երկրորդ պատ դամ աւորութեամբ* 
գալ հասանել ճեպով9 ազատել զդրօշսնք զարՆուիսյ զանունն գրե¬ 
թե եղՆեալ խախտեալ բանակին թշուառագելոյ9 մինչ նոըա զոր 
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ինչ պարտի ցինն առնել առնիզեն մինչև ի սպառել շեչոյ։ Թորբու֊ 
զոն ոչինչ զահի հարեալ թոզոյր զմասն մի զօբազ իւրոզ յԱսորիո 
պահել զամուրսն կանգնեալս առ. Նփրատաւ, և կալեալ ճանապարհ, 
զկարճագո լեն և որ մատուզանէր ա ուատտ գոյն պաշար՝ անզանէբ 
ընդ ^ոմադենէ, ապա ընդ ^ապագովկիա, և մտանէր ի Հայս է Վա– 
րեր ընդ բանակին ոչ զկահ և զկազմաՆ պատերազմին միայն ըստ 
սովորութեան, ա|^1ւ բազմութիւն մեՆ ուղտուզ բարձելոզ զորեան, 
զէ ըեգ թշնամւոյն և զսովն ևս վանիզէ։ Առաջին փախստականն 
որում դիպեզաւ ի ճանապարհին՝ էր հարիւրա պետն յա ռաջա պահ 
զօրուն ակտիոսք և յետ նորա բազումը ի զինուորազ։ Ւարրանազն 
որովը ջանային նոըա անբասիր զիլրեանզ փախուստն առնել առ֊ 
նէր պատասխանի9 տուեալ խրատ դառնալ անդրէն ի դրոշ անդր 
իւրեանզ և ի դթութիւնն Պետոսի լինել ապաստան։ Աօ^ա հան գէս 
առն էր լեդէոնազ իւրոզ9 մատ ուզան էր նոզա ըա սլերս, տայր յիշել 
զառաջին արութ՜իւնս իւրեանզ և զուզան էր նոր փառս։ ք\չ եթէ 
ալանը ի*եչ կամ ըաղաըը դուզնաըեայը Հայոզ էինք այլ բանակ 
հռոմէական յ և ի բանակի անդ լեդէոնը երկու պաշարեալը, որ 
հանդերձեալ էին լինել մրզանակ աշխատ ութեան նոզա։ Նթէ իւ֊ 
րաըանչիւր զին ոլոր ընկալզի ի ձեռանէ զօրավարին մէն մի պսակ 
վասն միոյ միոյ ի Հռոմայեզւոզ զորս փրկիզէ՝ ը։ձնի փ առա լոր լխ 
նիզի օրն յորում պսակըն իզեն ըստ թուոյ Հռոմայեզւոզն եղելոզ 
ի վտանգի։ Այսպիսի բանիւը և այլովը սոյնպիսեօը յեռանդն աեէր 
զզօրականնք յորոզ ոմանը մորմոըէին իմնյ մանաւանդ աՆեալ զմը֊ 
տաւ զտադնապ ազդականազ իւրեանզ և եղյբարզ՝ երադէին զչուն 
զզայդ և զզերեկ առանզ դադարելս յ։ 

Այլ Վ^ազարշ ոչինչ ընդհատ պնդէր զպաշարումննք արհամար֊ 
հեալ և՛ զճամբար լեդէոնազն և՛ զամրոզսն յորս պահէին զայնո- 
սիկ ք զորս տիըն առնեն անկարողս ի պատերազմ։ նա մերձենայր 
իսկ յամրոզսն առաւել ըան զսովորութիլնն սրթևաց, յուսազեալ 
եթէ այս համարձակութիւն ձդիզէ գթշն ամիսն ի ճակատ։ Այլ 
հնար հանելս յ զնոսա ի վրանազն. զմարտկոզսն միայն * պաշապա֊ 
նէինք ոմանը՝ առ հնազանդել զօրավարին 9 այլըն՝ առ վատութեանք 
պատճտռեալ թէ հորբու ղոնի սպասի զեն, պատրաստը ի զուզանելք 
եթէ յարձակումնն սաստ կան այր՝ զօրինակս Ղէումանտիայ և %աւ– 
դինեան կրճիզ։ Այլ ձէին այնչափ ահագին \)ամնիտազիը9 ժողո~ 
վուրդ Նտալիայ, և հարըեդոնազիը9 թէպէտև ոսոխը մերոյ տէ– 
րութեան։ Այո, այն փառաւոր հին ժամանակն ևսք ի մեՆամեՆ 
վտանգս՝ ըան զամենայն ինչ մեՆ՛ զփրկութիւնն համարէր։ 8աղ֊ 
թեալ զօրավարին ի վատութենէ բանակին՝ դրէր առ Աաղարշ զա- 
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ււաջին թուղթն, լորում ոչ թե աղերս ինչ արկաներ թադաւորին, 
ալլ մեղադիր իմն լիներ մանաւանդ, թե բնդեր Վ^աղարշ տալցե 
ընդ մեզ մարտ պատերազմի վասն Հալոց աշխարհին, զոր ի վա¬ 
ղուց իսկ ունեին Հռոմալեցիքն և կամ տալին զտլն թագա լորի՝ 
զոր ընտրեր կալսրէ Տաւելոլր ևս, թե խաղաղութիւնն էր երկուց 
կողմանց ևս շահեկան։ ^աղարշու, ասէր, չէր պատշա՛ճ հալել 
լալժմն, զի եկեալ է ընդդեմ երկուց լեգեոնաց համ օր էն ուժով 
իւրոլ տերութեանն, ալլ Հռոմալեցիք ունին զտիեզերս ի վարել 
զիւրեանց մարտն։ Վ^աղարշ աո֊անց տալը պատասխանի, 

արկ եր նմա կալ մնալ իւրոց եղբարցն ք^ակրոլ և Տրդատալ, 
և թե եը նոցա լեալ ժամադիր մ տանել ի խորհուրդ՝ ուր տալցեն 
վճիռ. զԼալոց աշխ ար հեն, և զի դիրն արդար ր տալին զյ աղթ ու¬ 
թի ւնն արեան Ար շակալ. որ ինչ վասն լեդկոնացն Հոռծմոց պա շա¬ 
րելս ց ե% վճարեալ ե։ Պետոս լղեաց պատգամ աո. արրալն խնդրել 
խօսել ընդ նմա, և նա առարեր զ^Լասակ զհրամանատար հեՆ՜ե– 
լոցնք 8 ալնժամ զօր ավարն խօսեցաւ զՀ^ուկուղղեալ և զՊոմպեե նւ 
զգորՆոց կալսերաց եթե ի պահել և եթե ի տալ զԼալոց աշխարհն։ 
Վ^տսակ պնդերէ թե եթե Լււոմալեցիր ունին զպատկեր ալեր իշ¬ 
խան ութետն՝ Պարթևր ունին զճշմարտութիւնն։ Ցետ երկար մա¬ 
քառմանդ Մանաւազ \Լդիաբենացի կոչեցաւ ի վազիւն իբրև– վկտ1 
նոցին հաւանութեամր։ Միաբանեցան զի բարձցի պաշարումն բանա¬ 
կին, զօրն Լււոմալեցւոց ելցե լաշխարհեն Հալոց, ամրոցք և պա¬ 
շար ր տացին ի ձեռս Պարթևաց, և իբրև, ալս ամենալն վճարեսցի 
տա էլ ի ժամանակ Վ^աղարշու առաքել հրեշտակս առ. կալսր։ Ա|ք Պե– 
տոս արկ կամուրջ ի վեր ալ \Լրաեանւոլ որ հոսեր առ– բանակաւն, 
պատճառեալ եթե պետս ոլնիցի ալնմ վասն անցուցանելոլ յզօքօն 
լալնկոլս♦ ալլ Պարթևք եդեալ էին ի վերալ Հռոմալեցւոց զալս աշ¬ 
խատ ութի ւն՝ ի հանդես լաղթութեան իւրեանց* զի նոքա պտշտե– 
ցան կամրջաւն, մերքն կալան զհակառակ ճանապարհն։ Համբաւե 
լաւելոլր, թե լեդեոնք կրեցին զամօթ անցանելսլ ընդ թով ե. զաԱ 
ևս թշնամանս, զորս ձախողանքն առնեին հաւատալի և որոց Պար– 
թևք ևս տալին առիթ, զի մտին ի բանակն՝ մինչչև ելեալ անտի 
Հռոմալեցւոց, և ի մեկնել սոցա կացեալ աստի և անտի ճանա¬ 
պարհին1 առնուին և տանեին իբրև զիւրեանց՝ զգերիս և զդրաստս 
որ ի վաղուց եին ի ձեռս Հոռոմոցէ ^հանդերձս իսկ և զզենս ան¬ 
դս* ) հանեին ի նոցանե, և զորականն առ ահին չՀշխեը հակառա¬ 
կել թե գուցե ստիպեսցին կռուել։ Վ^ազարշ ի հանդես պարտու– 
թեանն Հոռոմ ոց տալր դրա հանս զրահանս կուտել զզենս և զդիա– 
կունս մարդկանն սպանելոց, տլլ չկառ լանձն լակն մերոց լեգեո– 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 228 - 

նաց անկան էրլ ի փա խստ էրանն* գամ բա րտ ալան ութի ւն իւր լագե֊ 
ցուցեալ ցանկալը պատուոլ համեսաութեան։ ^իզախէր րնգգէմ 
լորձանացն Արաեանւոլ հևՆեալ ի փիղք և որ առ. նովաւն եր թալին՝ 
անցին ի ձի է զի համբալ տարաՆանԷր, թէ կամուրջն խորտակելոց 
էր ընգ բեռամբ առ. նենգութեան շինողացնյ ալլ որ համարձակե– 
ցանն անցանել գիտացին թէ էր հաստատուն և չգոլր որոգալթ 
թագուցեալ։ 8ալանի եղև ոտկալն9 թէ պաշարեալքն ունէին մթե– 
րեալ պաշարս ալեչափ* մինչև հրձիգ առնել նոցա շտեմարանս ցո- 
րենոլ. մինչ, ըստ պատմութեան Կորբուղոնի՝ Պարթևը առ. ի չգոլէ 
պաշարի է տեսեալ ևս զխար երիվարաց իւրեանց սպա ռեալս* հ ան¬ 
դեր ձե ալ էին թողուլ զպաշարումնն, և Կորբուղոնի առաջի կալր 
ոչ աւեչի ըան երից աւուրց ՜ճանապարհ* հասանել ի թիկունս պա¬ 
շար ելոցն։ հորբուղոն լաւել ասեր թէ Պետոսի երդուեալ էր առ 
ոտս նշանացն առաջի հրեշտակաց Վաղարշու, որ էին մօտ իբրե֊ 
վկալը՝ /Յ՜է ՈԼ ոք ի Հոռոմոց անտի մտցէ ի Հտլսք մինչև պատ¬ 
գամ աւոր ոք կա լսեր տացէ գբոլցք թէ հաճի կալսր ընգ խ աղա ղու¬ 
թի ւնն։ Նթէ ի Նանրացուցանել զամօթ նախատանացն Պետռ սի հը– 
նարեցաւ զալսոսիկ ^Հոբբուղոն՝ են ալլ անցք որոց ստուգութիւնն 
առանց հակառակութեան էյ ալն իսկ9 թէ Պետոս արար մղոնս 
քառասուն ի միում աւուրյ թողեալ զվէրաւորսն ի ճանապարհինք 
և թէ ալսպէս շտապաւ փախչել նորա ահագին զպարտութիւնն 
երևեցուցանէր լտչս թշնամւոլն, որպէս թէ սպառսպուռ խորաա- 
կեալ էր զօրն։ հարբուղոն որ պատահեցտւ նոցա առ նփրտտաւ 
ոչ կամեցաւ զի բանակ իւր ցուցցէ նոցա պիւրոց զինուցն պալՆու¬ 
ռութ ի ւն և գնշանսն պատուոլ և փառաց9 ղի մի* առա լել իմն ի 
կոր կորՆանևսցէ զնոսատ Տրտմեալք և ի գութ խանգաղատեալք 
րնգ կորանս ընկերաց* իւրեանց տառապելոց՝ զինրւորք \որբոլղոնի 
ոչ կարացին ունել զար տաս ուս ։ Լագի ւ լարտասուս անգ իւրեանց 
աՆին զմտաւ տալ և առնուլ ոգ^ոլն։ Անք. էր տեսանել ոչ մրցումն 
քաջութեանք ոչ տենչ փառաց որ լաջողագոլն ժամանակի էին գորՆ* 
գթութիլն միալն տիրէրք մանաւանգ ի խոն ար հա գոլն կարգս գօ– 
րոլն։ քԼօրավարքն երկոքին խօսեցան րնգ միմեանս կարճառոտս։ 
հորբոապոն վշտանալը իմն, գի ի զուր վաստտկեցոլց զզօրականնյ 
մինչ պատերազմին մարթ էր առնուլ վախճան փախստետմբ Պար– 
թևաց։ Պետոս տալը պատասխանի9 թէ ոչ մին և ոչ միւսն կո– 
րոլս ինչ• պարտ էր նոցա զարՆուիս իւրեանց մատուցանել լառաջ 
և ի միասին խազալ ի վեր ալ աշխարհին Լալոցք տկարացելոլ դառ¬ 
նա լովն Վաղարշու լետս։ ^որբուղոն աս էր, եթէ չունէր հրաման ի 
կալսերէյ թէ վտանգ լեգէոնացն միալն ձգեաց գնա լիւրմէ նա– 
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հանգէն, և թէ լեալ անգէտ թէ զի^չ տոն էր լոզ էին Պարթևւք՝ 
կամ էր դաոնալ անդր էն լԱսորիս, զի էր լերկրալս թէ հետևակ 
զօրնք խոնջեալ պարտասեալ լերկարութենէ ՛ճանապարհին% գուզ է 
ու լէնէզէ բա լական զդէմ ունելոլ հեՆևլազօրուն (Պարթևազն որ 
արթունն և զուարթուն էր և զորոլ արշաւանսն գիւրազուզանէր 
հարթութիւն լալևատարաՆ դաշտազն։ \Լպա Պետոս գնաց ձմերեչ 
ի ետւպադովկիա։ 3ետ սակալ միոլ Վ^աղարշ առաքէր ստիպել զ^\որ– 
բուղոն% կոչել լետս զպահակսն, զորս կազուզեալ էր նորա անդր 
բան զԵփրատ ք զի դետն լինիզի, որպէս լառաջն՝ անջրպետ ի մէջ 
երկուզ թադաւորութեանզ ։ Նսկ Կորբուղոն խնդրէր զի զօրք Պար¬ 
թևազ ելզեն լտշխարհէն Հա լոզ, և հաճեզաւ թադտւորն։ Աւէրու» 
թիւնք շինեալք ի ^որբոլզոնէ լալնկոլս Նփրատալ՝ բան դե զան, և 
Հալք մնա զին առանզ տեաուն։ ք*ալզ ի Հո. ոմ կանդնէին լաղթա– 
նակբ ի նշան պարտութեան Պարթևազ, և զհապիտողեան լերամրն 
բարձր ազան կամարք լազթութեան ի հրամանէ Ներակուտին—մինչ¬ 
դեռ. վախճան պատերազմին տակաւին չէր լալտ—և մատուզան լա– 
ո.աջք առ. ապրեզուզանելոլ զաչս, թէպէտ և իրք մերոզն ձախո- 
ղէինք և ժողովուրդն իրադէտ էր անզիզ պատերազմին։ Աււ լալ 
ևս ՆաՆկելոլ ք|1)|քս մ տազն ընդ ճշմարտութիւն իր ազն% Ներոն 
առնէր առաւել քան զալս• մասն մի զորենոլն ի պէտս ժողովրր– 
դեան էր հնազեալ և փտեալ. ետ ամալ ղալն ի Տիրեր դետ, իբրև 
վստահ լառատութիւն պաշարի♦ և թէպէտ նաւս իբրև երկերիւր 
րնկզմեալ էր մրրիկ ի նա լա հանդս աին, և զաԱ ևս հարիւրէ որ 
գալին ընդ դետն ի վեր, եախեազ հրդեհ% գին զորենոլն չլաւելաւ։ 

I1 սկզբան գարնալնոլն հասանէին հրեշտակք Պարթևազ հրա¬ 
հան գօք Վ^աղարշու և թղթով, որոլ պատճէն էր օրինակ ղալս։ 
ւՀռեզիզ, ասէ, զխնգրոլն, զորմէ բազում ^»էւ>ք.աւք եղեն բանք, ալն 
է թէ ո իզէ տէր աշխարհին Հալոզ♦ քանզի դիք որ տեարքն են 
ազգազ հզօրագունիզ իսկ՝ ետուն Պարթևազ, ոչ առանզ ամօթոլ 
Հռոմալեզւոզ, զտէրութիւն երկրին ալևորիկ։ Յառաջ քան զալս 
կալալ զՏիգրան փակեալ ի բերդի ուրեք, և ապա, մինչ կարողն 
էի ջախջ ախել զՊետոս և զլեգէոնս նորա՝ արձակեզի զնոստ ան¬ 
վնաս։ ՀԼօրութիւն իմ լալսանի էր արդէն ըստ բաւականին, զուզի 
արդ և զգթութիւն իմ։ Տրդատ առնոլր լանձն երթալ ի Հռոմ առ¬ 
նուլ զթագն՝ եթէ չէր արգելեալ ի նուիրական պարտուզ քրմու– 
թեանն* երթիզէ սակալն առ դրօշս և առ պատկերս կալսեր և 
անդ առաջի լեգէոնազ արասզէ զնաւակատիս իւրոլ թագաւորու– 
թեաննն։ Եւ. զի ալս թուղթ Վաղարշու էր հակառակ թզթոզն Պե– 
տոսի, որ կարեեզուզանէր տակաւին անստոլգ զելս պատերազմին՝ 
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հարիւրապետն որ ընդ հրեշտակսն եկեալ էր՝ հարցալ գիրաց աշ¬ 
խարհին Հալոց։ Լռոմ ալեցիր, աս է ալրնք ելին լաշխարհէն։ Յալն– 
ժամ լա լան ի եղև, թէ ընդ հենգն իմն ելեալ Պա րթևին՝ խնդրէը 
զոր ունէրն արդէն ի բռին։ Ապա խորհուրդ արարեալ *Ներոնի 
րնգ աւագանւոլն Հո֊ ո մ ալ, թէ զորն պարտ էր ընտրեր պատերազ¬ 
մն լ վտանդաւ, եթէ առնել խաղաղութիւն կորանօք՝ ոչինչ դան¬ 
դաղի ցան պատրաստել ի պատերազմ, նւ զի Կորբուղոն ի վաղուց 
զփորձ առեալ դիտէր և՛ զզօրականն 1ւ՚ ղթ շնա մին* լանձն եղի. նմա 
զորենք թէ գուցէ ալլ որ, տգէտ իբրև զՊետոս՝ աեիցէ սխալ և 
ապա շալ։ Հր եշտակքն արձակեցան՝ առանց էի^ելոլ ձեռնհաս էմիր, 
սակալն ընեալիւք, զի մնասցէ լոլս՝ թէ Տրդատ էխնդրէր ի զուր, 
եթէ իւրովի բեր էր զազա չան սն։ Վերակացութիւնն Ասորւոց լանձ– 
նեցաւ *\ինկեալ, և զօրն պատերազմիկ՝ Կորբուզոնի։ Յաւելաւ լալն 
հնդետասաներորդ լեդէոնն, զոր աե առ նա ի Պանոնիալ Մարիոսն 
Կեղսոս։ *\*րեցաւ առ չորրորդապևտս և առ թադաւորս, առ կու¬ 
սակալս և առ տեղակալսք հուսկ ապա առ դատաւորս որ վերակա¬ 
ցու քն էին մօտակալ դաւառաց՝ հնազանդ լինել հրամանաց Կոր– 
բոսզոնի, որոլ իշխանութիւնն, ալսպէս առա լելե ալ դրեթէ Հւ 
սալւ էր ալն մ զոր ընկալեալ էր Պոմպէի ի ժողովրգենէ անտի Հռո– 
մալ ի պատերազմին ընդ հէնս։ Պետոս ի դարձին երկնչէր թէ 
պատուհասեսցի խստիւ* ալլ կալսր փոխանակ պատժոց պատուհա¬ 
սից զե աղբն բա լական համաբեալ՝ աս է ցնա♦ ձՓութամ ներել քեզ, 
վասն ղի ալլւ երկչոտ ես• դուցէ առ անձկութեան անկանիցիս հի– 
ւանգն։ Կորուստ քաջազունից ի զօրուէն և վհատութիւն ալլոցն՝ 
առնէր զլեդէոնն չորրորդ և երկոտասաներորդ անկարողս ի պա¬ 
տերազմ է Կորբուզոն փոխէր զնոսա լԱսորիս, և անտի տանէր ի 
Լալս զվեցերորդն և զելթորդ, դունդք աոոլդք, կրթեալք ի վաս¬ 
տակս և ի լաջողութեան* լաւել ի Նոսա և զհինդերորդ լեդէոնն, 
որոլ մնացեալ ի Պոնտոս՝ չեղի բնաւ հաղորդ ձախոզանացն, որպէս 
և զհնդետասաներորդն, որ ալն ինչ հասեալ էր, նշանակիրս ըն¬ 
տիրս ի Լիւրիկեցւոց և լՆդիպտոսէ, և որ չափ ինչ ունէր լօդնա– 
կան զօրուէն, հետևակ և հեեեալ, միով բանիս զզօրս թադաւո– 
րաց դաշնաւորաց դում արեալս ի մի վաշտ ի I) ետ ի լին է, ուր ու– 
նէր ի մտի անցանել ընդ Նփրատ։ Անդր աե ժողովեաց զզօրսն 
լետ զզոհսն մատուցանելոլ ըստ սովորութեան, և խոստացեալ ընդ 
պաշտպանութեամբ կա լսեր պալեառ լաջոզոսաես, լոսշ արարեալ 
նոցա զիւ֊ր արութիւնսն, և զչաՓողութիւնսն ընեալեալ տխմարու– 
թեան Պետոսի։ Խօսեցաւ առ զօրականն ալնպիսի իմն ՝ճոխու– 
թեամբ, որ լանձին ալնպիսւոլ զօր ավարի ունի զտեղի ՜ճարտարխօ– 
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4» ու. թ՜և անէ Ծետ ոք ապա կալալ, զճանապարհն զոր հորդեաց երբեմն 
Ղ^ուկուզզոս, 1ւ եբաց զանցսն զորա փակեալ էր ժամանակն։ 

Նբրև եկին հրեշտակք ի Տրգատալ և. ի ՎյազարշԷ խօսել 
խաղաղութիսն հորրուղոն փոխանակ մերժելոլ պնոսա, առաքէր 
ընդ նոսա հարիւրապետս , որ տան էին բանս հաշտութեան • <ւՋիֆ, 
ասէ, հարկ քան չափս մղել զպատերազմն։ ք* ազու֊ մ դէպք լաջոզ 
եղեն Հռոմայեցւոցս* էր ինչ որ Պարթևացդ էր նպաստաւոր՝ ի 
խրատ ամբարտաւանութեան էր է 3օգուտ Տրդատաք է աքժմ ըն¬ 
դունել պարգև զթագաւորութիւնն% մինչչև ի սպաու քանդեալ 
աւերեալ երկրին. և Վաղտրշ լալ ևս Նառալեսցէ Պարթևաց՝ ք^ալ 
նիզակակից Հռոմալեցւոց քան թշնամութեամբ ընդ նոսա, և աքս 
յփնիքքի վնասակար երկոցունց կողմ անց։ Ջեմ, ասէ, անտեղեակ ներ¬ 
քին երկպառակութեանց Պարթևաց, և թէ որպիսի ստահա կ ազգի 
թադաւորիցէ արքաքն։ Իսկ կաքսր մեր, նմին հակառակ, ամենաքն 
ուրեք վաքելէ խորին խազաղութիւն, և չիք նորա աքլ պատերազմ 
բաց ի միոջէ աստի քաքսմանէր>։ 3 աքս ամենաքն խրատուց վեր աք 
լաւելեալ որ բո լցոնի և արհաւիրս* խախտէ ի բնակութեանց իլ՝ 
բեանց զմեՆամեՆս Հաքոց, որոց սկիզբն արարեալ էր ապստամբու- 
թեանն, և առն է զամուրս նոցա հարթ– քատակ։ քՀգաշտս և զբար– 
ձունս, զզօրաւորս և զտկարս—զամենեսին միանգամալն լի առն է 
ահիլ և տադնապաւ։ ԱՆուՆ Կօրբոլղոնի չտաքր երկիւզ բարբարո¬ 
՛ս աց իսկ, և ոչ ունէին նոքա զատելութիւնն զոր սովորութիւն է 
ունել առ աքր թշնամի• վասնորոք և անսաքին իսկ խրատու նորա, 
և Վ^աղարշ որ չէր հակառակ հաշտութեան՝ խնդրեաց դադարեցու- 
ցանել զկռիւն ի բազումս ի դաւառաց իւրոց։ Եւ. զի Տրդատ ցան- 

•կաքր խօսել ընդ զօր ավարին՝ եղև ժամադրութիւն դալ ընդ հուպ 
ի մի վաքրք և տեղի ժամագրութեանն էր աքն, ուր լառ աջ քան 
գաւուրս ինչ պաշարեալ կաքր լեդէոնօքն Պետոս։ Յարբարոսքն 
քնարեցին զտեցին, զի առն էր աքն նոցա զյլաղթութիւնն, և 
^որբուղոն ոչինչ ընդդիմացաւ, զի աքն քիշատակութիւն, որ հակա¬ 
ռակն էր սմին% քաւելոքր նմա փառս, զի և ընդ վատ անունն Պե– 
աոսի չէր ինչ նմա փոքթ, և զաքս ալն ու ման ասանդ արար քաքտ, 
գի ղորդի Պետոսի որ տրիբունն էր զօրաց% առաքէր վաշտու միով 
փոքու թազել զմնացորդս վերքնոլ պարտ ութ եանն։ ժամադրեալ 
աւուրն Տիբերիոս \եզեքսանդրոս ասպետ հռոմալեցի, ի դլխաւորաց 
անտի որ տուեալ էին օգնական ^որբուղոնի ի պատերազմին, և 
Վի լիանոս Աէւ նիոս փես աք զորավարին, որ չէր ի Ներակուտէն վասն 
ախեղե տիոցն, աքլ իբրև տեղակալ կարդեալ էր ի գլուխ հինգերորդ 
չեգէոնին* չոքան ի բանակ անդր Տրդատաք առնել պատիւ իշխա– 
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նին և բառնալ այնպիսի պատանդիւ զամենալն կասկանր ն են դու֊ 
թեան։ գլխաւորրն երկուց կողմանց առին ընդ իւրեանս իւ֊ 
րա բան չի ւ՜ր հեՆեալս բսան։ I1 տեսանելն զհորբուղոն՝ էջ նախ թա¬ 
գա է֊ որն լերիվարէն, ապա և. Խրբուղոն արար զնոլն, և. երկոբին 
ւէատուցևալ ի հետիոտս և տուն ձեռս միմեանց։ Հռոմալեցին դովեաց՝ 
լալնժամ զմանուկ իշխանն, զի փոխանակ առնելս լ գանձն դա հա– 

դարահոս ի պատահարս՝ գալր զհետ խրատու իմաստութեան։ 
Պարթևն խօսեցաւ բազում ինչ զազնուականութենէ տոհմին, ապա՞ 
աւելէ իմն համեստութեամբ լալ. ել, թէ կամ էր երթալ ի Լռոմ և 
տանել առ կալսր նշան լա ղթ ութեան՝ որ անՆանօթն էր ցայնժամ, 
ալն է արշակունի աղաչաւոր, մինչ Պարթևաց չէր ի պարաու– 
թիւն մատնեալ։ Նրկուստեբ մ էաբան էին, զի Տրդատ դէցէ առաջի, 
պատկերին կալսեր զար բունի ապարոշն և առնուցու քայն ալսրէն 
ի ձեռանէ ՛հերոնի միալն։ Աւպա գիրկս արկեալ միմեանց մեկնե֊ 
ցան։ Ցետ աւուրց ինչ ընդ մ էջ անցանելս լ, տողեալ կար դե ցան 
մեՆաշուբ փառօբ, անտի* հեՆեալբ Պարթևաց ի գունդս գունդս ր 
զարդարեալ նշան օր իւրեանց աշխարհին, եւ աստի՝ լեդէոնբ Լռո– 
մալեցւոց, լորոց ի ՛ճակատ սն ղր°ՀՀէ արՆուէնշանբ և. պատ կեր բ 
դիցն, որոց տեսիլն տալր տեզւոլն նմանութիւն իմն մեհենի։ Ւ մի֊ 
1ոտէն կ անգնեալ կալր ատեան, աթոռ կալսերական ի վերալ, ուր 
եդեալ էր անդրի պատկեր Ներոնի։ Տրդատ, լետ ըստ սովորու֊ 
թեան լազելոլ զսպանգսն՝ մատեաւ լառաք, հան զթադն ի դլխոլն 
և. եգ առ ոտս անդրւոլն* տեսիլ իմն որ խանդաղատեցուցանէր 
զամենալն անձն և որոլ ազդումն լինէր ալեչափ սաստիկ% որչափ 
լանդիման աչաց ունէին զկոտորաՆ և. զպաշարումն հռոմէական 
զօրուն։ 0ակալն բմւնի փոխեալ էին գնացբ բախտին։ Տրդատ եր֊ 
թալր երևել ազգաց, և զքնչ պակասէր առ ունելոլ գնա առ դե֊ 
րէս։ Կորրոլղոն փոյթ ա էլն էր ոչ փառաց միալն, ալլ և ուշ ունէր 
բաղաբավարութեան, և ետ խնջոլս։ Թ՛ագա լորն առ ամենալն ինչ 
նոր որ կորզէր զաչս՝ խնդրէր մեկնութիւն։ &(Լնդէր, ասէ, հարիլրա֊ 
պետ մի առնէ ազդ զոկիզբն առնլոլ հսկման« ուստի դալցէ սովո֊ 
րութիւնն լառնևլոլ ի ճաշոլ ի ձալն փողոլ, երթալոլ ջահիլ վառել 
զհուր ի վերալ բադնի կանզնելոլ առաջի նուիրաց։ ^Խրբուղոն բա֊ 
նիւբ պատասխանւոլ որ մեՆացուցանէին իմն գիրս՝ ելՀւց զնա զար֊ 
ման օր վասն վաղնջուց սովորութեանցն Հոռոմ ոց։ Ե վազիւն Տըր֊ 
դատ խնդրէր զի լառաջ բան հարկանել բուռն զալնպիսւոլ երկայն 
ճանապարհ է՝ տացի նմա թոԱ երթալ տեսանել դեղրարս իլր և 
զմալրն։ ք*ալց զդուստր իւր թողոյր պատանդ թղթով ա զա չանա ց 
առ %երոն։ 
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Տրդատ երթայ և գտան է– գէակուր ի Մարս և. գՎաղարշ |Ե^– 

բատանս։ ք*՝ ադա լորն չէր մոռացեալ զի*֊ր եղբայր։ Նա <էանա* 
լանդ խնդրեալ իսկ էր ի ձեռն հրեշտակաց ի ՝1բբուղոնԷ9 զի մի 
կերպարանս ինչ դերւսյ կրիցէ եղբայրն, մի յանձնեսցէ զսուր իւ֊ր$ 
տազի նմա մուտ համբուրելով զկուսակալս դաւառտց Հռոմայե– 
ցւոց ք մի1 սպասել առ. դրան նոցա9 և ի Հռոմ գնաս զեն ընդ նմա 
պատուով իբրև, րնդ հիւպատի։ Պատ՛ճառ ալն էր9 գի Վ^աղարշ սո~ 
վորեալ յամբարտալանութիւն արըոլնեաց արևելից՝ չէր հմուտ 
ոդւոլե Հոռոմ ոց9 առ որս բուն իսկ իշխանութիւնն է ինչ9 ստուեր 
նորա% դոյզն ինչ*։ 

&. Մւելի համառօտ, բալց "Հինչ ընդհատ լսաակ կը պաամէ 
Ղ*իոն նոլն պատմութիւնը9 զոր պատշաճ կը համ արինը դնել հոսք 
թէպէտ *\*–իոն իբր մի դար հեռի կը դտնուի ժամ տնակալ։ «II ինչ 
ալսպէս զբաղեալ էր (ներոն՝)% եկն հրեշտակ լաշխարհէն Հայոց 1ւ 
դափնի՝ վասն նորոյ յաղթութեան ։ Հոր բու դոն դումարեալ ի մի 
գունդ զլեդէոնոն ցրուեալս 1ւ հանեալ զնոսա ընդ հրահանգս 9 զո* 
ԸՈ4Ք անփոլիՒ արարեալ էր նոցա՝ զարհուրեցոյց զՎ^աղարշ արըայ 
Պարթևաց և. զՏրգատ թագա լոր Հալոց համբալով միայն իւրոյ 
դալստեանն։ Հանդոյն առա Հնոց Հոռոմոց՝ Կորբուղոն էր անուանի 
ոչ ազնուականութեամբ միայն իւրոյ տոհմին 9 ուժով մարմնոյն և 
իմաստութեամբ ոդւոյն9 այչձ- էր արդար և հալատարիմ առ այլս9 
եթ-է առ իւրսն 1ւ եթէ առ թշնամիսն։ Ամին իրի և ներոն սահ- 
մանէր գնա առաըել փոխանակ իւր ի պատերազմ, ևւ տայր ի ձեռս 
նորա բազմութիւն զօրացք որպիսի չէր նորա տուեալ այլում ու– 
մեը9 ըանզի հաւանեալ էր9 եթէ ^Հորբուղոն էր ձեռնհաս նուա- 

ճել զբարբարոսսն և չգրգռել գայլս ի նախանձ։ Ոչ վրիպեցալ 
Ներոն յակնկալութենէ իւրմէ9 ոչ ի միումն և ոչ ի միւսում. Նյւ– 
բուղոն ոչ այլով իւ֊իը եղև անհաճոյ Հռոմայևցւոց% բայց կալովն 
միայն հալատարի մ առ ներոն9 ըանզի Հռոմայեցիը ալնպէս իմն 
ցանկային ունել գնա կայսր փոխանակ ներոնի՝ գի զհաւատարմու– 
թիլն նորա միայն հարկանէին նմա յերեսս։ 

^Հորբուղոն յետ տիրելոյ Արտաշատու առանց պատերազմի* 
արար զայն հարթ յա տակ։ \Լպա խաղայր ի վեր այ Տիդրանակերտիք 
խնայելով որոց միանդամ հնազանդէին նմա 1ւ սատակելով զորս 
դիմադարձն լինէին։ Փաղաըն եղև անձնատուր 9 1ւ ^Հորբուղոն կա¬ 
տար էր և այլ ևս բազում դորես արութեան մեՆաւ շըովք որո$ 
կատարաՆն լին էր աՆել զՎաղալ։շ9 որ չափ և ահա Լոր էր նա՝ ի 
հաւան րստ արժանի մեՆութեանն Հռոմայեցւոց։ Նմացեալ Վա– 
ղարշու9 եթէ ներոն բաժանեալ էր9 որպէս զայլ աշխարհս՝ նոյն~ 
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պես և զՀալոզ աշխարհն, և թե Տիդրան աւերեր զԱդիաբեն% պատ– 
րաստէր *էաէ անձամբ ի վեր ալ ^սրբուղոնի, և առ՜ա բեազ ի Հալս 
պՄանաւազ ար բա է Ագիաբենազւոզ և զՄոնեսես Պարթև։ 0«բա 
ւզա շարեին զՏիդրան ի Տիդրանակերտ։ Ա|հ զի պաշարմամբն ար 
նոլիկ փոխանակ վնաս ինչ դորՆելոլ նմա լամ են ալն խառնուրդս 
ճակատուզ մղեին լետս ի նմանէ և ի Հռոմալեզւոզ որ ընդ նմա 
եինյ և զի գարձեալ Կորբուզոն հսկեր մեՆաւ զդուղութեամբ ի 
վերալ \եսորւոզ% Վ^աղարշ ի բազ եկազ ի խորհրդոլն և գա գարե– 
զալ. ի պատրաստութեանզն։ \Լռաբեալ դեսպանս առ Կսրբուպոն՝ 
հաւանեզոլզ զեա տալ միջոզ պատերազմին, լանձն առեսւլ ընդ 
ալեր արձակել դեսպան առ կալսր և բարձեալ զպաշարումն հանել 
զզօրս իւր լաշխարհէն Հա լոզ։ Ղէերոն ոչ առներ նմա պատասխանի 
և առաբեր զհեսեննիոս Պետոս ի հապադովկիա արդելոպ լապըս- 
տամբելոլ զՀալս ։ 

Վ^աղարշու տուեալ ՜ճակատ առ Տիգրանակերտիւ՝ վաներ զՊե– 
տոս, որ դալր ի թիկունս բաղաբին♦ ապա զհետ մտեալ նորտ ի 
փախստեանն՝ խորտակեր զպահանորդսն թոզեալ ի թշնամւոլն ի 
ՏաւրոԱք և զեա ինբն արկ լարգել ուրեբ մօա լԱրաեաէփ։ 0ակալն 
դառնա լոզ էք լետս ո^էրչ վճարեալ—զի չէր մարթ նմա հպել ի 
պատնեշսն առ ի չդսլե սպառազեն զօրազք և հասեալ անդր առանզ 
պաշարի* չդտաներ ռոճիկ բա լական ըստ թուոլ բազմութեան զօ– 
րուն—եթե Պետօսի, երկուզեալ ի նետիզ անտի Պարթևին որ հա¬ 
սան է էն մինչև ի բանակետղ անդր, և լալրուձիոլն որ ամենալն 
ոլստեբ երևեր% էհը է)րաԼ բանադնազ, դաշինս կռեալ և երդմամբ 
խոստազեալ ելան ել լաշխարհէն Հալոզ ք զոր *Նեբոն տա լոզ եր երր– 
դատալ։ Հաճեալ ընդ ալս Պարթևին և աՆեալ զմտաւք թե մարթ 
եր դիւրաւ լինել տեր երկրին և շահել զՀռոմալեզիս , իբր ալն թե 
երախաիս առներ նոզա, լուեալ ևս զմերձենալ ^որբուզոնի, զօր 
Պետոս կոչեալ էր լօդնութիւն իւ֊ր՝ @՜ոՂո1ր պաշարելոզն երթ ալ 
ազատ, լառաջադոլն խնդրես»լ ի նոզա նէ արկանել նմա կամուրջ ի 
վերալ \Լրաեանւոլ, ոչ զի պետս ինչ ուներ կամրջին, զի անզեալ 
եր նա ընդ հուն մի, ալլ կամեր 9Ոէ–Աանել նոզա եթե եր հզօրա– 
դսլն բան զնոսա։ (\ւստի փոխանակ անզուզանևլոլ զզօրս ի*֊ր 
կամուրջն* ինբն անզ ի լէ*~զ հեՆեալ ի փիղ և ետ անզանևլ զօրուն 
ալնպես% որպես անզեալ եր նոզա լառաջադոլն։ 

ԱյՆ ինչ հաստատեալ եր դաշտնզն, հասեալ ^որբուզոն ան¬ 
հնարին արագութեամբ լափունս Նփրատալ% առնոլր անդեն զաեգի։ 
Նբրև բանակբն երկոբեան (^Հորբուղոնին և Պետոսթ եկին առ մի– 
մեանս՝ անդ եր տեսանել զմեՆ խտիրն զօրազ և զօրավարազ եր– 
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կո ւսաեբ* մի կողմն էր ուրախ և պարն՛ էր ընդ արա գութ ի ւն իւ– 
թեանց* միւս կողմն տրտմեալբ և. ամոթով վասն դաշանցն կռելոց։ 
Նսկ Վ^աղարշ առաբէր ղՄոնեսէս խնդրել ի հորբուղոնէ՝ թողուլ 
ղամրութիւնսն որ ի Միքադետս։ Պատդամաւորբ ստէպ երթալին և 
գալին րնգ կամուրջն նփրատալ, զոր ընդ մ էջ հատեալ էր նոցա։ 
^որբուղոն խոստանալր ելանել ի Ս՝իքադետաց՝ եթէ Պարթեւբ թո• 
ղուին ղՀալսք և պալմանբն կատարեցան երկուստեբ , մինչև. *եէ– 
րոն լեալ իրաղևկ եղելուն և լուեալ զհրեշտակսն առտբեալս ի 
Վ^աղարշէ՝ առն էր պատասխանի եթէ առնոլր լանձն տալ ղԼալս 
Տրդատ ալ* եթէ և. նա լանձն առնուցու երթալ ի Հռոմ։ \Լպա լետ 
հանելոլ ղՊետոս ի զորավարութենէն և ցրուելոլ ղզօրսն որ ընդ 
նմա՝ միւս անդամ լանձն աոնէր Աորբուղոնի ղպատերազմն ընդ֊ 
գէմ բարբարոսաց։ Օւնէր ի մտի անձամբ երթալ ի կռիւն9 ալլ 
անկետլ լերիվարէն ի ժամու զոհիցն՝ ոչ իշխէր երթալ9 և մնաց 
ի Հռոմ։ ^որբուղոն լաչս ամ են եցոլն պատրաստ էր ի պատերա զմ 
րլեդդէմ Վ^ազարշուք նա լզէր իսկ առ. նա հարիւրապետ մի՝ ստի֊ 
պեալ ղնա հանել զզօրս իւր լերկրէն, ալլ ի նանուկ տալր նմա 
խրատ առա բլել ղ եղբալր իւր ի Հռոմք 1ւ հաւանեցոլց ղնա լալն9 
ղի ^ճորբուզոն թուէր ունել զօրս առաւել բան ղնորալսն։ Թորբու֊ 
դոն և. Տրդատ տեսին զմիմեանս ի տեզւոջ ոլրել* Հռանգէա անուն։ 
Օհ ի խորհել միալն եկին նոբա ի մի վա1Ը* կանդնեցաւ բեմ 
բարձր* լորոլ վերալ եդաւ կէս անդրի Ղւերոնի* Տրդատ գէմ լան֊ 
դիման մեծի ի բիբ բաղմութեան Հալոց 9 Պարթ՜ևաց 1ւ Հոռոմոց մա֊ 
աեաւ լառաջ ի պատկեր անդր կալսերն և երկիր եպադ նմա* ապա 
լետ մատուցանելոլ ղոհս 1ւ աղերս պազատանաց՝ եհան ղթադն ի 
դլխոլն 1ւ եդ ի վերալ պատկերի կալսեր։ Մանաւազ և Վ^աղարշ եկին 
տեսանել ղհորբուզոն և ետուն նմա պատանդս։ *Ներոն վասն իրացս 
ալսոցիկ անուանեցաւ ինբնակալ բաղում անդամ» (քհիոն 19—23), 

&՝էպէա, ինչպէս լա լան ի է ալս պատմութենէնք Հռո֊ 
մալեցիբ լաղթուաե էին մանալանդ բան լաղթոզք և Տրդատ երևե֊ 
լոց էր ի Հռոմք ըստ պալմանին Վ^աղարշույ պատուով ըսա օրինի 
հիւպատոսաց՝ %երոն խորամանկութեամբ ի պատիւ իւր դարձուց 
ընդունելութիւնը9 որպէս ասէ Ծուետոն, ոըո1 բանբն ի ստորև։ 
\Լրդարև. լատին պատմիչբ ժամանակակիցբ (\3ուետոն^ և մերձա֊ 
ւորբ ժամանակաւ (նւտրոպիոս) կք ընդունինք թէ Հռոմալեցիբ 
լաղթուեց ան ալն պատերազմին մէջ*—Գ արևելս ամոթալի պար- 
աութիւն ի Հալս՝ անցոլց զլեդէոնս մեր ընդ լեով» (\3ուետ* ի նէյւ* 

«Պարթևբ հանին ի նմանէ (ի Ղտերոնէ^ զՀալս և ետուն ան֊ 
ցանել լեդէոնաց մերոց ընդ լեով» (նւտր* է* 14)* Տրդատ անկաւ 
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յօս^ր երեք հազար հալ և պարթև. հեՆելովք և բազմութեամբ 
մ ոգուց ք քանդի և թեքն իսկ ունէր հանդերձ թադաւորութեամբն* 
պատ էլ. մոդպետութեան։ ՚ևանապարհորգութէւնն տևեց ինն ամիս• 
ոչ սակաւ Հռոմալեցիք կ*եր թալին ընդ նմա իբրև պատ ուա դիր ր 
և Նախքե էին Հարքունուստ հրամանաւ ՛հերոնի։ Երբ Տրդասր 
հասաւ լՆտալիա* դրկուեցան դեսպակք, քանզի մինչև հոն եկան՜ 
էր թադաւորն ի նիւս երիվարի ոսկի սաղաւարտով։ հերոն էր 
ի *հէապոլիս՝ երբ լանդիման եղև նմա Տրդատէս, և լետ մըր֊ 
ցութեան խաղուց որ եղան ի պատիւ նորա՝ եկան թադաւորն 
և կալսրն ի Հռոմ, ուր լինելոց էր թադադրութիւնն։ Ւոլոր քա֊ 
զաքն, որպէս աս է Տակիտոս% դիմաւորեց զՏրդատք որ էր արդարև 
վալելուչ դիմօք և հասակաւ։ Հրապարակն ուր պիտի կատարուէբ 
հանդէսն՝ զարդարուաՆ էր մեեադին օթոցիւք* ժողովուրդն սպի¬ 
տակահանդերձ ի միջոցին, շուրջ պատեալ ի զօրուէն, և տանիք 
տանց խճողեալ էին բազմութեամբ հանգիստտեսաց։ Կերոն կալսե– 
րական պատմուճանաւ, բակ աււեալ ի Ներակուտ կն ւ թիկնապահ. 
զօրուէն% նստաւ լա թոռ. իւր բարձր բեմի վերալ, և Տրդատ ելլելով 
աստի՛ճաններ էն վեր էջ ի Նունր առաջի կա լսեր, որ վերցունելով 
ղնա աջոլ ձեռամբն՝ համբուրեց և նստոլց էալլ աթոռ, խոնարհա- 
դոլն քան զիւրն։ \էպա դրաւ Հալոց թադաւորական թադն ի դը– 
լուխն Տրդատալ ի ձալն ցնՆութեան ալն ահեղ բաղմութեան։ 8է– 
տոլ եղան խաղք ի հրամանէ Ներակուտին Պոմպէի թատրոնը, ոբ 
ղարդարեալ էր ոսկւով և Նիրանեօք ի պատիւ թագա լորին որ կը 
նստէր լաջմէ կա լսեր, և ի վախճանին եղալ հացկերոլթ մեն։ 
դատ լետ ալևորիկ լոլն և հռոմալեցի ճարտարօք կը դառնալ ի 
Հալս, և կը շինուի \Լրտաշատ։ 

Տրդատալ Հռոմ երթալուն պատմութիւնն ունի *Նիոն ալսպէս» 
աՏրդատ եկն ի Հռոմ, աՆեալ ընդ իւր ոչ միալն ղորդիս ալլև 
ղորդիս Վ^աղարշու, ք*ակրոլ և I) անալազալ։ Ջու նոցա ընդ ամե– 
նալն երկիրն սկսեալ լՆփրատալ* լինէր իբրև լադթական չու։ 8ըր– 
դատ էր ի Նաղկի հասակին, գեղեցիկ և բարենշան աղնոլականու– 
թեամբ տոհմին և մտօքն։ Գալր արքունական շքով, երեք հազար 
պարթև հեՆելովք, թող զբաղմոլթիւնն Հռոմալեցւոց որ դնալին 
զհետ նորս»։ Փաղաքք ընդունէին մեՆաւ հանդերձանօք ղնա և 
զորս ընդ նմալն էին և ազդք և ապինք ուրախութեան ագազա¬ 
կալ։ ՀԼմենալն պէտք նոցա տուան ձրի, մինչև հա խուցն լինել 
հասարակաց դանձուն երկերիւր բիւրոց դահեկանաց ք2,000,000 
արաքմի) լաւուրն։ Ա|էւ տևեաց զամիսս ինն ճան»ոպարհորդու– 
թեանն։ Տրդատ երթալր հեՆեալ ի ձի մինչև լՆտալիա* առընթեր 
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նմա երթալր կին նորա նոլնպէս է նիւս երիվարի, սազաւարտ ոսկի 
ի ԳԼոլՒ*** է նմ անութ իւն ապարոշի, առ. ի ՆաՆկելոլ զդէմսն ըստ 
յէովորութեան երկրին։ 8 Նտալիա ճանապարհս րդութիւնն լին էր կա• 
ռօբ զորս առաբեալ էր նմա հերոնք և. չոբալ նա գտանել զկալսրն 
ի *Ն էտ պո լիս։ Ա|հ իբրև, մօտ լին էր առ նա՝ չառ լանձն, հակա֊ 
ՔԼակ հրամանին զոր ընկա լա ւ ի բաց դնել զվաղակաւորն* շատ և 
բա ւ. ական համարևցաւ մխել զալն ի պատեանն, թէպէտ և զեունկն 
իւր եգ ի գետնի ևւ ձեռս ի կուրես՝ կոչեաց զկալսրն Տէր և. երկիր 
եպագ նմա։ 

*հերոն զարմացեալ ընդ ալս դորե Տրդատալ՝ ընկա լալ. գնա 
պատուով և ետ ի պատիլ նորա սուսերամարտից կռ իւ ի Պուտէո֊ 
զոս։ Պատրոբիոս ազատտցեալն կա լսեր ունէր զվերակացութիւն 
խաղսւցն, եցոլց ալեչափ մեՆութիւն և. Նախեաց ալն չափ, դի մի 

ոգքոլն ոչ ալլ ինչ էր տեսանել ի վեր ալ թատերն՝ բալց միալն 
արս և. կանալս և մանկունս եթովպացիս։ Տրդատ ի բարձուէ ան֊ 
տի դահուն նետաձիգ ի գազանսն էէնէր, և. եթէ պարտ իցէ ^ա– 
ւատալ ի մի հարուաե նետից հար և սպան երկուս ցուլս մի֊ 
անդամ ալն ։ 

՛հերոն լետ ալսորիկ տան էր գնա ի Հռ ոմ և դնէր պյթագն ի 
գլուխ նորա։ ^ ազաբն ող^ոլն էր զարգարեալ ճրադօբ 1ւ պսակօբ* 
ամեն ալն ուրեբ էր տեսանել խուռն բա զմ ութիլն մարդկան, հրա֊ 
պա բակն ւքան ալանդ լի էր ամբոխիւ, իսկ զմիջոցն ունէր ժոզո֊ 
վուրդն կարգ կարգ, սպիտակ հանդերձիւբ և դափնևօ ®. զմնա֊ 
ցեալ մասն ունէր զօրն վառեալ ի զէն և ի զարդ, լորոց շողիւնբ 
արձակէին իբրև զփալլատակունս։ Տանիբ անգամ շինուաՆոց ծ՜ած՜– 
կեալ էին բազմութեամբ մարդկան, որ ելեալ էին անդր ի գնին 
աեսլևանն։ Այս պատրաստութիւնբ լին էին ի դիշերի, և ՛հերոն ի 
Նազել ալդուն մ տան էր ի հրապարակն, զդեցեալ պատմուճան լադ֊ 
թութեան, հանդերձ Ներակուտիւն և թիկնապահօբ• ել նա ի բեմ 
անդր և նստալ լաթ ոռն կալսերական ։ Յետ ալնորիկ Տրդատէս և 
իւրբն անցան ի մ էջ, բակ առեալ ի դինուորաց, և հասեալ առաջի 
բեմին՝ երկիր պագին կալսեր առաջին անդամ։ 

*ձալն մեն՛ի աղաղակին որ բարձաւ լալնժամ՝ զարմացոլց զՏրր֊ 
գատ ալնպէս՝ մինչև կալ նմա վալր մի անբարբառ իբրե– զմե~ 
ռեալ* ալլ իբրև դարձալ լռութիւնն ի ձալն բար ողին՝ եկն ի միտս 
իւ֊ր, և բուռն առնելով գոռոզոլթևանն՝ խոնարհեցաւ հարկին և 
իւրոլ շահուն, և չեզև նմա փոլթ, լուսով ալեր զոր ընդունելոց էր% 
խոնարհեցուցանելն գանձն բանիւբ, և խօսեցաւ օրինակ զալս♦ *Տէլւ, 
եմ ես զաւակ \Լրշակալ, եղբալր Վ^աղարշու և Յակրոլ, և բո ծ՜ա– 
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ռալ։ Նկի առ քեզ որ աստուաՆ իմ ևս՝ երկիր պագանևլ քեզ իր■* 
րև աիհր 11ււաւ)ւ&՚ւ)|» ալն լիզի իմ բախտ՝ զոր մանեսցեն իլք քո9 
զի վասն իմ ևս դու. Պարկալն և ք*ախտ»։ Ներոն ևտ նմա պատաս¬ 
խանի* «Նմաստութեամբ արարեր գալ ալսր տևսանևլ զիս անձամբ* 
զի զթագաւորութիւնն9 զոր ոչ հտլր քո եթող քեզ* և ոչ ևզբարք 
քո որ ևտուն զալն քեզ, կարագին պահել զալն ես տամ քեզ* առ¬ 
նեմ զքեզ թ՜ագաւոր Հալոց ք առ ուսուցանելոլ և՛ քեզ և՛ նոցա9 զի 
ունիմ ես իշխանութիւն առնուլ զթագաւորութիւնս և տալ»։ Ցեա 
խօսելոլ ալսպէս՝ հրամալեաց նմա ևլանևլ րնգ ուղին զոր թոզեալ 
էր վասն ալսորիկ առաջի բեմին9 և իբրև նստաւ Տրդատ առ ոտս 
Ներոնի՝ Ներոն եդ զթ՛ագն ի գլուխ նորա♦ լալնժամ լսելի եղեն 
բիէ֊ր ձալնք Ա՛զդի ազգիք։ 

Նղեն ևս խաղք թատերականք հրամտնաւ Ներակուտին։ ^ատ֊ 
րոննյ ոչ տերլի տեսլեանն միալն ալլև վալրն գլխովին՝ էր ոսկե– 
զօՆ9 և ամենալն կարասին որ ի նմա՝ էր ոսկիապատ, ուստի և 
օրն ալն կոչեցաւ օր ոսկւոլ։ Վ^արագոլրք ձգեալք լօգս առ պա– 
տսպարելոլ ի տապոլ արեգականն՝ էին ի Նիրանւոլ* ի միջոցին էր 
Ներոն ոսկեհուռն հանդերձիւք* վար էր կառս իմն9 և ղնո– 
վաւ համակ փալլէին ասաևղք լոսկւոլ։ Ղ*արձեալ եղև9 որպէս լալա 
է՝ սեղան մեՆաՆախ։ Ղէերոն ևհար քնար և վարևաց կառս ք գդե* 
ցեալ հանդերձ կանաչ և խոլր կառավարաց ի գլուխն։ Տրդատ ան¬ 
արժան զտեսիլն համարեցաւք և ի գովելն զ^որբուղոն՝ պարսաւէր 
զնա միալն՝ զի ալնպիսի տեառն կալր ի Նառալութեան։ Նաև ի 
նմին իսկ ի կալսերէ ոչ ՆաՆկեաց զխորհուրդ մտացնք ալլ ասէ 
ցեա լաւուր միում* <ւՏէրք սքանչելի Նառալ ունիս ի ^որբուղոն»։ 
Ներոն ոչ իմացաւ զմիտս բանին* 1աԱ ամենալն ժամանակս՝ Տրր– 
դատ խօոէր առ Ներոն բանս համակ ողոքանաց և հնազանդու– 
թեան• վասնորոլ և ընկա լալ իսկ» որպէս ասեն9 բազում պարգևս9 
որոց դխն հասանէր ի հինգ հազար բիւրս դահևկանաց, և հրաման 
շինելոլ զԱրտաշատք վասնորոլ և տարաւ ի Հռոմալ բազմութիւն 
գորՆաւորաց, 1որոց զոմանս ետ կալսր, զալ^&ւ վարձէր թագաւորն 
գնոց արՆաթոլ։ ք*այց Կորբուղոն ոչ ետ թ"Ա ամենեցուն միանգա¬ 
մայն երթալ ի Հալս9 ալլ ալնոցիկ միալն՝ զորս շնորհեաց կայսր* 
և ալս մանաւանդ ևտ Տրդատալ զարմանալ ևս առա լել ընդ մին 
և դսրովել զմի^սն ալելին (Գիոն* ^1՝. 1-7)* 

Ե լի շատ ակ ալս նշանաւոր դիպաց կան գահ եկանք* նախ 58 
ամէն, որ է ամ առման \Լրտաշատու՝ կալ դահեկան Ներոնի €ար– 
եաթի ((յԱ11աքատ)> 1ոքո1 է միումն կողման ի միջի է գիր՝ «Հայ– 
աստանն (ճոՈ61ԱԱն, ալսինքն՝ ճրՈ16Ո1Թ0Ջ 7քՕէօր&) կամ ճր– 
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11161118, Օքէճ)* ^ պատկեր* &ազթութիւն գի ընթ՜անալ պսակ լաջու 
ձևողին է և կամ պսակ և արմավենի ևս. իսկ լալլումք դար ձև ալ ի 
նոլնպիսի դահեկանի% 8աղթութիւն դի դրե է վերբալ վահանի» (Գա֊ 
թրրճ* Տիեգ* պամ♦ (՝♦ 114)ւ ՆոլնպԷս լամ էն 61, 62, 63 «.դահե¬ 
կան ք ոսկի| եւ արՆաթիք ՞Ներոնի, |Օքւո| ի միում կողմանն է գլուխ 
Ներոնի մերկք էւ ի մ ի լսումն՝ երբեմն պսակ ի կաղնւոլէ երբեմն 
Ղ՝եմետրե (դի^ արմտեաց՝) կալ կանգուն՝ հասկս լադում ձեււին է 
քահ ի ձախումն• ձւ դարձեալ գինուոր մի կանգունդ լտջու ձեււին 
վաղակաւոր, և ի ձա խումն՝ նիզակ, և աքաւ ոտամբն կ ոխե զկա~ 
ուափն մարդոլ կամ գսազաւարտ մին 115, Նան. 3)ւ Դար– 
ձեալ էէի ԼԱ ևս «դահեկան ՛հերոնի պղնձի, լորոլ ի միում կողմանն 
է գլուխ ՛հերոնի պսակաւոր ի դափնւոլ և վահան Նդիդ գլանջօք9 
և ի միւսումն կողման տաճար 8անեալ ւլրովբ փա կելովք և գիր 
շուրջանակի% Բ801 բ. ր. էօրրօ, ոարւզ. բււրէօ, եւոսա օ1ստւէ. և կամ 
Լրւոմ ի կերպարանս կնոջ նստեալք նիզակ լաջումն և վահան ի ձա¬ 
խում* (Ան^ք 123, Նան♦ 2)* 

քԼրնգ ո ւն ելութեն Էն Տրդատալ ի Ղէերոնե խօսի Տակիտոս ալս չափ 
ինչ համաէւօտիւ* «Վա«1ւ երկոլց դատապարտ ութեանց (\էորանոսի 
և \Լկրատոսի) ընտրեցաւ ժամանակն* լորում Տրդատ Ղա1Ս ըեգու–ա 
նել գթադն Հալոցն♦ և սակաւ մի լետոլ• «I1 ժամուն լորում բնա¬ 
կի չք ամենալն խուժեին արտաքս ի Հո.ոմալ ևրթալ րեդ աո.աջ 
կալսեր և տևսանել գթադ ւււորն* Փ՝րասԷաս ընկա լալ հրաման չմեր¬ 
ձենալն։ ւՅաւետոն ընդարձակ ևս կը պատ մ է* «0 արթ ե թուել լի¬ 
րա լի ի մզ տեսլեանցն զորս ետ (Ներոն^ զմուտն Տրդատալ ի 
Հուոմ։ 9*՝ադաւորս ալս Հալոց, ձդևալ ի մեՆամեՆ խոստմանց նորա՝ 
պարտկ-բ երևել առ.աջի ժողովրդեան լաւուրն սահմանելոլ հրովար- 
տակաԼք ալլ անհարթ ութիւն օգոլն եղև արգել։ *Ներոն եցոլց գնա 
ալնպիսի իմն օրինակալ որ շահաւորադոլեն եր նմա։ Տողեր շուքք 
գհրապարակաւն գունդս վարլեալս գինու գարդու9 և ինքն նստեր 
ի բեմին հրապարակախօսաց լա թոռն կալսերական ի հանդերձ յաւյ– 
թականիք լուրջ պատեալ ի զին ոլոր ական նշանացն և ի հուոմ եա“ 
կան արՆուեաց։ Տրդատ ելանէր ըեդ աստիճանսն և անկաներ ի 
գուճս։ ՛հերոն կանգներ գետ եւ համբուրեր։ Ա*^ա ըստ նորա ադա¬ 
չան ացն՝ հաներ Ղ1սո1^ ե– ղներ գթադն ի գլուխ նորաք մինչ ոմն 
ի հին պրետորաց թարգմաներ բազմութեանն գյբանս աղաչաւորին։ 
Անդուստ ապա աՆեր գնա (Ղւեբոն^ ի թատրոնն, և լետ ընդունե¬ 
լս լ ի նմանե ալլ ևս մեՆարանս հպատակութեան* նստոլց գնա ընդ 
աջմե իւ֊րմե* Աղջունեալ ինքնակալ լետ ալնորիկ* տարաւ գիւր ոլը– 
մակն ի դափնւոլ ի հապիտողիոն անդր և փակեաց զմեհեանն 8ա– 
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նոսիք որպէս թէ չգոյր ալլ ևս պատերազմ ի վճարել.» ^|)օւ1րա« ի 
%երոն, 

ՊլինԷ ոս ևս կը լիշէ էր^ս զգա չուստն և զընգունելութիւն 
Տրդատալ ի \երոնէ զալս օրինակ• էՏրդատէս մոգ եկեալ էր գտա– 
նել գնա (զՆերոն^ ի Լոլո մ, րերեալ չան ձին իլրում զձ ազանս Հալոց 
աշխարհին, և վասն ալսորիկ իսկ կոխէր զնահանգսն րնգ որս ան¬ 
ցան էր։ Ջէր կամեցեալ երթ ալ ընդ եովք զի մոգրն արգելեալ հա¬ 
մարին թջանել ի Նով և ավելորդօհ ինչ կարևորօՀ մարդկութեան 
զտարրն զալն պղեել։ Օւնէր ընդ իւր մոգսք առն էր զներոն միջա¬ 
մուխ ի խնջոլս մոգականս• սակալն կալսրն որ տալը նմա թ՜ագա- 

ւորոլթիւն՝ չկար էր ընդունել ի նման է զարուեստ մոգութեան» 
(Պլին* Լ. 6)* Մլլուր 6) ասէ• օւՆերոն որ զնորա կնի գալր՝ 
համակէր ոսկւով զթէատրոնն Պոմպէի վասն միոլ աւուր միալնք 
լորում եցոլց զալն Տրդատալ ար Հալի Հալոց»։ Ել ալլուր դարձեալ* 
«.Տրգատէս թողալ ազատ ի Ներոնէք տուեալ ի գին երեքտասան 
հազարս հազարաց սեստերտից»։ 

Ե բովանդակ պատմութեան Հռոմալեցւոց չկալ ամենևին օրի¬ 
նակ թագաւորի տուելոլ ալսպիսի և ալս չափ փաււաւորութեամբ, 
մինչև անձամբ պսակևլ կալսեր ի մալրաՀազարի անգ ի Հռոմ։ Մեր 
ա գդալին պատմութիւնն որ Հրիստոնէական էք կամ մանաւանգ 
է՚որենացին՝ չունին գնշմ արանս անգամ ալս պատմութեան ք կամ՝ 
վասն գի անՆանօթ մնաց լի շատ ակն, կամ թևրևս% վասն զի անար¬ 
ժան համարեցաւ Հրիստոնէական նախանձն Հալոց *Ներոնիւ կա¬ 
տար ուաՆ դիպուաՆ միք թէև փառաւոր՝ արձանագրեալ տեսնել 
իւր պատմական լի շատ ակար աններ ուն մէջք հա լան ական ա գոլն ևս՝ 
ն*որենացւոլնք որ մի միալն հալ պատմիչն է հեթանոսութեան ժա¬ 
մանակին ք տգիտութիւնն մեր պատմութեան արտ արին ազբիւրնե– 
րունտ քԼիարդ և իցէ% եթէ Հրիստոնեալ հալն չգիտցաւ կամ չկա– 
մեցաւ գիտել հեթանոս վիպասանութիւնն մեր Հաջ գիտէր> ինչ– 
պէս պիտի տեսնենր ի ստորև։ 

11. Թէ ինչպէս վարուեցալ Տրդատ լետ մահուան Ներոնի 
ներրին լուզմանց ժամանակդ մինչ ^Հինդէրսք *\*աղբաէ (\թոն և Վիա 
տեղիոս ^68—69) կը ճգնէին կորզել ի ձեռաց միմեանց կալսրու– 
թիւնը՝ չէ լալտ* սակալն գիտենր ի Տակիտոսէյ թէ երբ *Լեսպա– 
սիանոս ընտրեցաւ կալսր (69)* Տրդատ փութացաւ հաստատել զբա– 
րեկամութիւնն ընդ Հռոմալեցիս։ (ւԱմենալն նահանդհ որ թանան 
ի Նովէն (Միջերկրականէ՝) մինչև ի սահմանագլուխս Մսիալ և 8ու– 
նացք և ալն հ որ ձգին ի ներ հա մինչև ի թագաւորութիւնս Պ❁ն» 
տոսի և Հալոց՝ երգուան հնազանգութիւն» (Տակ* Պաւք* (՝• 81)* 
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1ւ դպրձևալ (անդ 82)—֊ւԼրեշտակբ սւրւաբեդան առ Պարթ՜ևի է. 
աո. Հայ է Վ,եսպասիանոսէ% Հորդորել ի հաւաաարմութիւնն։ Աո. 

նովին Վ^եսպասիանոսիւ9 յետ ոչ բազում ամադ զկնի դարձին Տըր– 
դաաայ ի Հռոմայ եղաւ Ծ ՛արադ և. Հայոց վրայ արշաւանբն Աչա– 

նացք որոց դէմ Վ^աղարշ Ա. ար բայ Պարթևադ (եղբայր Տրդատ այ) 
խնդրեց Հռոմայեդւոդ օդնութիւնը։ *Նոմետիանոս9 կրտսեր որդին 
Վ^եսպասիանուք եղբայր Տիտոսիք ջանաց երթալ իբրև. Հրամանա¬ 
տար օգնական զօրունք 1ւ 1րր^ւ չյաջոզեցաւ կամեցալ պարդևօբ 
անել զթագաւորսն Մ արադ և Լայոդ% խնդրել գնա ինքն Գոմևտի– 
անոսէ Ւայ դ \Լլանբ էէեկնեդան, թերևս յետ խնամ ութ եանն ընդ 
Հայսդ ըստ մեր վիպասանադք ինչպես ունիմբ պատմեյլ։ քէարշա– 
լանն \ձլանադ կը յիշէ Սուետոն♦ — *է*րրև Վ^աղարշ ար բայ Պարթևադ 
խնդրեադ օդնութիւն ընդդէմ \ձլանադք և միւս ևս հրամանատպր 
յորդւոց անտի Վեսպասանու ջան ի զորն առն էր (Ղ՝ոմետիանոս) 9 
զի ինբն առա բեսդի9 և իբրև չկարադ լինել դա մա դի տ% դաԱս Է–ս Է 
թադաւորադ արևելիդ փորձէր տրովբ և խոստմ ամբ9 զի զնա ինքն 
խնդրես դեն* (\ձուետոն9 ի հոմիտ*)։ Շովսեպոս Ժամանակակից և 
ընտանին Փղալեանդ կը յիշէ աւելի մանր զայս արշաւանյ սոյն 
Տրդատայ պատահան պատմելով ներգեայ պարանին դիպուանըք 
զոր իրր յետ երեր հարիւր ամադ մենին Տրդատայ պատահան, կը 
պատմէ Նորենադին ԱՀ ա րանբ Ցովսեպոսի* օԱյլուր խօ– 
սեալ է մեր ղԱլանացք որ բնակեն առ Տա յանիս դետով և առ Մ*– 

ովտիսն նովակալ և են ի բնէ Սկիւ թացի։ Ե մտի եդեալ սոդա 
զայնու ժամ անակալ յաւարի առնուլ դՄարս1 առն էին ի բանի զար– 
բայն Վ>րկանիդ, զի նա միայն ունէր զանցս ընդ որ էր մուտ յայ– 

խարհն։ Պատմի թէ ՀԼզեբսանդր մեն ետ բանալ զայն կիր՛ճ և թէ 
փակի նա ղրամբբ երկաթևօբ։ Ա|1ք հասեալ նոդա ի Մարսք իբրև 
ոչ ոբ լին էր նոդա դիմակալ յաւարի առնուին զաշխարհն 9 վար էին 
դոչխար և զարջառ բազում 9 և Դակուր ար բայ Ա արադ որ թադա– 
լորէր յայնժամ՝ զա փ ^արեալ յոյժ խոյս տայբ ի լերինսք և ստի– 
պեալ «սայր բան բարս հարիւր՝ թափել զկին և զհարճս իւր ի 
ձեռաց բարբարոսադն։ \Լյսպէս անդին նոբա անարգել9 աւերեալ 
պամ են այն՝ մինչև ի Հայս, ուր թադաւորէր յայնժամ Տրդատէսէ 
Նշխանս այս հարաւ նոդա ի դիմի, և փոբր միլս ևս՝ և անկանէր 
ի ձեռ ս նոդա• բան զի մի ոմն ի նոդանէ ըեկէդ պարան ի պարա¬ 
նոց նորա9 և բարշէր զնա՝ եթէ չէր նորա աճապարեալ հատանել 
զ այն սրովն։ Ւարրարոսբն ևս առա լել զայրադեալբ ընդ կռիւն% 
տւերեդին զաշխարհն և տարան վտարանդի ղբազմութիւն դերեաց 
և կողոպուտ բազումն Հ$ովս. Պտմ* պտրզմ* Հր• *Նպր* է՝. 

16 
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^որենացւոլն պատմութենէնք ուր պարանին դէպքը կ*րն֊֊ 
ևալուի մենին Տրդա տալ լալտնի էք թէ \Լրտաշէսն նորա կը կո~֊ 
չուէր և Տրդատ ք ապա թէ ոչ անմեկնելի կը մնալ շփոթութ՜իւննր 
որ անշուշտ Հւրենացւոլն կողմանէ է և ոչ Յովսեպոսի, որ իրր 
երեր հարիւր ամօը լտռաջ է։ &՝Է Արտաշէսն Թ* Ւ1որենացւոլն 
նոլն է ընդ Տրդատալ Տակիտոսիք 8ովսեպոսիք Յուետոնի և ալլոց 
ժամանակակից պատմագրաց՝ անտի ևս լալտնի էք գի բազում ինչ 
զոր սորա կը պատմեն ալս Տրդատալ վրալ% ի վիպասանաց մերոց 
կքընՆալուի \Լրտաշիսի։ էԴոմետն», զոր մ է ասեն վիպասանը եկեալ 
ի Լալս, շինութիւնն—չհիմնանալ* \Լրտաշատոլ լԱրտաշիսԷէ մարտ 
ընդ \Լլանսք որ կը լիշուին լերդս% բաւական են հաստատել ալս 
նոլնութիւնըւ Ղիարդ և իցէ% ըստ մեզ դրեթէ աուանց երկբալու– 
թեան էք թէ Տրդատս ալս Տակիտոսի՝ է նոլն ընդ \Լրտաշիսի Թ» 

որենացւոլն։ Ա|ււ նոլնութեան վրաԷ հիմնեալ ինչ որ ^որենտ– 
ցին կը պատմէ զԱրտաշիսԷ իբրև աոնուաՆ լերդոց վիպասանաց* 
կը դնենը հոս իբրև արդարև պատմական ք թողլով միալն ալ լա¬ 
բան ական ձևը։ Յալալի է արդարև որ չունինը վիպասանաց երդն 
ամբողջ զպատերազմէն \Լրտաշիսի ընդ Լռոմալեցիս։ է՚որենացին 
*\*ոմետ անունը միալն տեսնելովք որ է անտարակոլս զօրավարն Նէ– 

րոնի *\*ոմիտիոս ^որբուզոնք և կարՆելով զՆոմետիանոս կալսր% կու 
տալ \ձրտաշիսի ունենալ դորե ոչ ընդ *հոմետիանոսի միալն ք ալլ և 
ընդ Տրալիանոսի և \ճդրիանու, ալնպէս որ ալս պԽտմութեան նալ– 
ելով Արաաշէս լինի ապրաՆ մինչև \Լդրիանոսի վերջին տարիներնյ 
իբր 135 կամ 1371 8ալց ալս ամենուն վրալ պիտի խօսինը լետոլ։ 
Ջէ սակալն հալան ակտն ք թէ ԱրտաշԷս (Տրդատի ապրեցաւ անդր 
ըան 81 կամ 82, ալն է՝ առաջին կամ երկրորդ տարին *հոմե– 
տիանոսի։ 

1Ց, Ղի արդ և իցէ՝ մենը դանը ալժմ ի պատմեալսն ի վի¬ 
պասանաց որ կուտան մեզ կարևոր տեղեկութիւններ, մտնա։ անդ 
\Լրտաշիսի ներըին կամ առտնին կենաց վրալ։ Լալան ական էք թէ 
ինչ որ կը պատմէ 1°որենացին զպատերազ մ էն \Լլանացք զխնամու– 
թենէն ընդ նոսա կամ զհարսնութենէ 0 ա թին կան ք զտրփանաց սո¬ 
րա ընդ ոբդիսն \երգամալ կամ 1\րդաւանալք զՅ մ բա տալ ք^ադրա– 
տունւոլ զօրավարէն \Լրտաշիսիք զխրոխտ արըալորդւոլն Արաա– 

ւազդալ, զոր դիւաբարոլ դիտէ և՛ վիպասանութիւ.նն և՛ աւանդու– 
թիւնն ա զգա լին ք զկռուոլն ընդ Մուրացանս ք զդրդռութենէ որ– 
դւոցն \Լրտաշիսի ընդ երիցունք զՎբուրէ զիմաստնոլ և գբանաստեղ– 
Նէք զբ աժան մ անէ զօրունք զկարդաց և զլօրինուաեոց զոր արար 
\Լրտաշէս ի Լալսք որ գրեթ է ալերեալ և անշըացետլ էր բազմա– 
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մ1էայ պատերազմների՝—առնուաՆ են յերգոց վիպասանաց ըստ 
նիւթոյն, ուրեք ուրեք նաև բան առ. բան։ 

Ննչպիս տեսանք ըստ Շովսեպոսէ՝ մինչ II արք (Դակուր, 51 — 

91) փախսաեամբ և կաշառօք հա զիլ կը հեռացոլն են ^ԱչաՆք/ Տըր– 
դատ կամ Ար տաշիս պատերազմով կ՛ելլի ընդ առաջ նոցա, գրեթի 
համաձալն մեր ազգային աւանդութեան։ Ալանք կ՚արշաւեն մեՆ 
բազմութեամբ է Հայս• Արաաշիս կու տայ պատերազմ, Այանք կը 
քաշուին յայնկոյս ^ուր գետոյ։ Որովհետև Ալանաց թագաւորէն 
որդին անկեալ իր գերի ի ձեռս Հայոց* Ալանք կը խնդրեն հաշ– 
ւպութիւն՝ խոստմամբ այլ ևս չարշաւելոյ ի Հայսք սա պայմանալ 
որ պատանին յանձնուի։ Արաաշիս չհաճի ր, և քոյր պատանւոյն կը 
մտնի միջնորդ, հաճոյ կը թուի յաշս Արտաշիսի, խնամնւթիւնն կը 
հաստաաուի և օրիորդն Ալանաց 0աթինիկ կը հարսնանալ Հայոց։- 

*Տ*այսու ժամանակաւ միաբանևալ ԱչաՆք լեռնտկանօքն ամենայ– 
նիւ, յինքեանս արկանելով և զկիո Վ,րաց աշխարհին ք մեՆաւ ամ¬ 
բոխի ւ տարաՆեալ ընդ աշխարհս մեր։ ժողովի և Արաաշիս զիւրոյ 
զօրացն բազմութիւն, և լինի պատերազմ ի միջ երկրիս երկոցունց 
ազգացն քաջաց և աղեղնաւորաց։ 0ակաւ ինչ տեղի տայ ազդ Ահս*– 

նաց, և գնացեալ անցանի ընդ գետն մեե և բանակի առ 
եզերբ գետոյն ի հիւսիսոյ* և հասեալ Արտաշիսի բանակի ի հա- 

րաւոյ, և դետն ընդ միջ նոցա։ Ւայց քանզի զորդի Ալանաց ար¬ 
քային ձերբակալ արարեալ զօրացն Հայոց ահին առ Արտաշիս% 
զխաղաղութիւն խնդրիր արքայն Ալանաց, տալ Արտաշիսի զի՛նչ ե, 
խնդրեսցիփ և երդմունս և դաշինս ասիր հաստատել զմշանջենա– 
ւորս, որպիս զի մի ևս մանկունք Ալանաց ասպատակաւ հինից 
ելցեն յաշխարհն Հայոց։ Եւ. ի չառնուլ յանձն Արտաշիսի առ ի 
տալ զ։զա տանին՝ գալ քոյր պատանւոյն յափն գետոյն ի դարաւանդ 
մի մեե, և ի ձեռն թարգմանչաց ձայնի ի բանակն Արտաշիսի• 

Փեղ ասեմ, տյր քաջ Արաաշիսք որ յազթեցեր քաք . ազգին Ահա** 

նաց« եկ հաւանեաց աչագեղոյ դստերս Ալանաց% տալ զպատանիդ* 
զի վասն միոյ քինու ոչ ի օրին դիլցազանց% զայլոց դիւցազանց 
զարմից բառնալ զկենդանութիւն, կամ եառայեցուց անելով և՛ ի 
ստրկաց կարգի պահել, և՛ թշնամութիւն յաւիտենական ի միջ եր– 
կոցունց աղգաց քաջաց հաստատել։ Եւ. լուեալ Արտաշիսի զայսպխ 
սի իմ աստուն բանս՝ գնաց յեզբ գետոյն, և տեսեալ զկոյսն գեղե¬ 
ցիկ և լուեալ ի նմանի բանս իմաստութեան՝ ցանկացաւ կուսին։ 
Եւ կոչեցեալ զդայեակն իւր զՕմբատ՝ յայտնի նմա զկամս սրտի 
է*~Օո19 առնուլ զօրիորդն ի կնութիւն իւր և դաշինս և ուխտս հաս¬ 
տատել ընդ ազդի քաջացն և զ պատանին արձակել ի խաղաղու– 
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թիլն։ Եք. հաճոլ թուեցեալ Սմբատ ալ՝ առ. ար բ ալն Ալանա էյ լղէ՝ 
տալ զտիկին օրիորդն Ալանաց զՍաթինիկ ի կնութիւն Արտաշիսի։ 
Ել ասէ ար բայն Ալանաց * Եւ ուստթ տացէ բաջն Արտաշէս հա¬ 
զարս ի հազարաց և. բիւրս ի բիւրուց ընդ բաջազդւոլ կոյս օրիոր¬ 
դիս Ալանաց։ քԼալս տեղի աււասպելաբանելով վիպասանքն լերդելն 
իլրեանց ասեն• Լեեաւ արի ար բալն Արտաշէս ի սեաւն գեղեցիկ, 
և. հանեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն» և. անցեալ որպէս պար– 
եուի սրաթև ընդ դետն, և ձդեալ զոսկէօղ շիկափոկ պարանն՝ ըն– 
կէց ի մէջբ օրիորդին Ալանաց, և շատ ցաւեցոլց զմէջբ փափուկ 
օրիորդին, արադ հասուցանելով ի բանակն իւր։ Որ և ճշմարտու– 
թեամբ ունի ալսպէս։ ՝$անզիւ պատուեալ է աո. Ալանս մորթ կար¬ 
միր՝ լալ բա շատ և ոսկի բազում տուեալ ի վար ճանս՝ առնու զտի¬ 
կին օրիորդն 0աթինիկ։ Ղ*ոլնպէս ղհարսանեացն աււասպելեալ եր¬ 
գեն, ալսպէս ասելով• Տեղ ոսկի տեղալր ի փեսալութեանն Արտա– 
շիսիէ տեղալր մարգարիտ ի հարսնութեան Սաթինկանն։ ՝$անպի 
սովորութիւն իսկ էր թադաւորացն մերոց, փեսալութեամբ ի դույլն 
տաճարին հասանել դահեկանս ճապաղել իբրև զհիւսլատեանն Լււո– 
մալեցւոց* սապէս և թադուհեացն լա ռագա ստին՝ մարգարիտն ()Ըոր* 
(՝* Սաթինիկ որ ալնպէս ՀՀ ով հարսնացաւ Արտաշիսի՝ կը 
թուի վրդովեալ ղաււտնին կեանս նորա սիրահարութեամբբն ընդ 
որդիսն Արդամալ (Արդաւանալ ըստ առասպելին՝) նահապետի Մար 
ցեղին (Մուրացան, որ ունէր զառ. ստորոտովն Մասեաց)• պարա¬ 
գա լ մը զոր սբոզելով կքանցնի վիպասանն ի պատիւ իւրոլ դիւցա– 
զին* %Այլև տենչալ 0աթինիկ տիկին տենչանս՝ զարտախուր խա– 
ւարտ և զտից խաւաըՆի ի բարձիցն Ար գա լան ալն (1°#ւր* Ա* Լ*)տ 
1)չ սակալ կը դառնա ցոլն է զարւտնին կեանս Արտաշիսի և երէցն 
նորա, գոռոզն Արտ աւազդ, որոլ թե լադը ութ են էն կը Նազի թշնա– 
մութիւն ի մ էջ թագա լորին և Արդամալ, որպէս թէ ի ճաշուն 
զոր կու տալ Արդամ ար բա լի՝ Արդամեանբ կամ էին դալել զար բալ, 
և կը լառն է անդէն խււովութիւն, մինչև քարշել որդւոց ար բալի 
զՆերունին Արդամ, և ալս պատճաուաւ, ինչպէս կ՛երևի՝ կը լառն է 
ներբին պատերազմ, որոլ արդիւնբն եղաւ աւեր և ջնջումն Ս՝ւււ– 

րացան ցեղին։-«Ւ չափ հասեալ Արտաւաղդալ որդւոլ Արտաշիսի՝ 
եղև ալր բաջ, անձնահաճ և հպարտ, և նախանձ բերելով ընդ 
Ներունլոլե Արդամալ՝ հրապուրեաց զհալր իւր ցասնուլ Արդամալ, 
որպէս թէ թագաւորել ի վեր ալ ամենալնի խորհիցի* Ալսպէս ըն– 
կեցեալ զնա ի պատուոլն՝ ինբն առնու զերկրորդութիւնն։ 8եա 
ալսր երթալով Արտաշիսի ի ճաշ Արդամալ, կասկաՆ իմն անկեալ, 

թէ դալել զար բալն խորհեցան՝ լարուցանեն որդիբն ար բալի 
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ապշոպ, և անդ էն իսկ ի հացին գարշեն զա լիսն Արդամալ։ Եւ. 

խռովութեամր մ են ալ եկեալ լԱր տա շատ Արտաշէս ար բալ դար– 
ձեալ արձակեաց 1ռԸ*էի էԼր զՄաժտն մենաւ. դնգալ, և գրազումս 
լազդէն Մուրացան սպան անել հրամալեաց և զապարանսն Արդամալ 
ալրել, 1ւ զհարճ նորին $ որ կարի չբնապ էր դեղով և մնացեալ 
դնացիլր ոտից, զոր կոչէին IIանդ ու՝ անել ի հարճութիւն Արաա– 
շիօի*♦♦• Ել. Արտաւազդալ ոձ շաաացեալ առնուլ ի րւսց ի նոցանէ 
զերկրորդութևան պատիւն% լաւելու ևս հանել և զնախճաւան և 
ըստ հիւսիսոլ նրասխալ զամենալն գիլզս, լորում և ապարանս և 
րերդս ի նոցանէ շէ^է ի*֊ը ի մառանդութիւն։ Ալսմ ոչ կարացեալ 
համբերել որդւոլն Արդամալ՝ ընդդիմանալ նմա պատերազմ ալ* րալց 
լադթեալ արբալոբդւո լն% սատակէ զամենալն ննունդս Արդամալ 
հանդերձ հարրն և որբ միանդամ երևելիբ էին լազդէ Մուրացան, 
և դրաւէ լինբն զշէնս և զամենալն իշխանութիւնս նոցա• և ոչ 
որ ապրեաց ի նոցանէն, րալց մի ալն աննշանաւորբ ոմանբ և կըրտ– 
սերբ փախուցեալ աո. յԼքաաշէ ս* ապրեցան ի դրան արբունի*։ 
«Ա|« Արդամ է, կը լաւելու )Ըորենացին, որ լառասպելին ՀԼրդա¬ 
լանն անուանի, և ալս պատ՛ճառ, պատերազմին ընդ Արտաւազդալ*։ 

Ե րանից աստի )Ըորենացւոլն կը տեսնուի, թէ ի մ էջ Ար դամ ալ 
և Արտաւազդալ պատերազմի խօսբ լերդս վիպասանաց ալլա¬ 
րան ութ՜եա մր, զոր պարզելով կը պատմէ \**որենացին, որպէս թէ 
ասիցէ* 1Լհա րուն պատճառ պատերազմին որ ալլարանութեամր 
պատմի լառասպելին։ ՜Աա թէ Արտաշիսի կենաց ինչպէս ուրիշ շատ 
պարագաներն, նոլնպէս ալս պատերազմն հանդերձ հետևանօբ կը 
էհ ուէր լերդս վիպասանաց% ալսմ հ*որենացին զնոլն ինբն զմեկե– 
նաս էսր Ս««Տ ակ կոչէ վկալ* օԱրտաշիսի վերջնոլ դորեբ՝ րազում 
ինչ լալտնի են բեզ ի վիպասանացն որ պատմին ի %ոզթան.. * 

տրփանբ \$աթինկան ընդ վիշապազունսն* առասպելաբար, ալս ինբն 
ընդ զարմս \Լշդա հակալ, որ ունին զամենալն զառ ստորոտովն 13 ա– 

սեաց, մարտ ընդ նոսա և բալբալումն լիշխանութենէ և սպա¬ 
նումն նոցա և հրկիզութիւև շինուաՆոցն* (1°որ* (՝* 1*Թփ Ղռալով 
Մուրացան, ալն է Մար ցեղի մը լարևելից Մասեաց% լալտնի է և՛ 
ար տարին (II արա բոն՝) և՛ ա զգա լին (Ւ ուզանդ՝) պատմութենէ, թէ 
արևելեան ալն մասն Հալոց% էր մարական։ Այււ լալտնի է մանա– 
ւ.անդ ի վիպասանաց, ուր ալն մասն Հալոց կը կոչուի Մարք, և 
Արտաւազդալ ակն գնելն ալն մասին, մինչև շինել անդ իւր բա¬ 
զար* կ՝ա1լնարկուի, ինչպէս կերևի, հեդեօրէն* և Արտաւազ– 
դալ ոչ գտեալ, բաջի որդւոլն Արտաշիսի, տեղի ապարանից ի հիմ¬ 
նանալն Արտաշատու նա անց գնաց և շինեաց ի մ էջ Մ արաց 
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զՄարակևրտ9 որ է ի դաշտին որ անուանեալ կոչի Նարուրալ* քՒոր* 
Ա. Լ.)« 

Ար տա է. ազդ որ ամին իշխան ութ ի ւն կա մ էր ունել ի ձեռին՝ 
լեյս հանելոլ զերկրորդական դահն ի 1ք աւրացանաց դրեթէ իսպառ 
ջնջմամբ նոցա1 կը թուի ինկաՆ նաև ընդ 0մբատար Հաքք* ոպա- 

րապեաին Արտաշիսի։ 0մբատ> ըստ ^որենացւոլեք լևտ մեՆամեՆ 
քաքոլթեանց կերթալ խրկիրն Աչանաց, ազատել զևղյբալրն Սա– 
թինկան բռնաւորի մըք և լաղթելով ապստամբին՝ ոչ միայն կը 
հաստատի մանուկ իշխանն ի թադաւորութեան ի լրում 9 տլլ և կը 
բերի ապստամբներին դերիք զոր կը բնակեցունի լարևելից Մասեաց, 
ի դա լառին Նաւարշականք զոր կ՝անուանի Արտազ լանուն երկրին 
ուստի էին դերեալքն։—1Լ|<ւ Սմբատ պետ ալեչափ արութետնց՝ օդ• 
նական Սաթինկալ եղբօրն լաշխարհն Ալտնաց հանդերձ զօր ու եր– 
թալ հրամանաւ Արտաշիսի։ ՝$անզի մ եռալ հալր Սաթինկանք և 
տլլ ոմն բռնացեալ թադաւորեաց աշխարհին Ալանաց և հալաՆէր 
զեղբալրն Սաթինկան* զոր վանեալ հերքի Սմբատ և տիրացո լցանի 
ի վեր ալ ազդին զեղյբալրն Սաթինկանք և պերկի ր հակառակս րդացն 
ալերի* զամենալն միահամուռ աՆԷ դերի սաստիկ լԱրտաշաա։ Եւ 
հրամալեալ Արտաշիսի բնակեցուցանել զնոսա ի հարաւոլ լարևելից 
կուսէ Մասեացք որ կոչէր Հրաւարշական դաւառյ ի վեր ալ պահելով 
զբնիկ անունն Արտազք քանզի և աշխարհն ուստի դերեցանն՝ Ար– 
տազ կոչի մինչև ցալսօր ժամանակի* (Ւոր. (՝♦ ՀՀդալառն 
Նաւարշական կը լիշէ ^որենացին ալլուր ևս ((՝* Լ11*) Հր ալար շան 
անուամբք առն չուի ինչպէս լալտնի է% ի վկալաբանութենէ ուստել> 

Փ՝ադէի (Ննճի՜ճ* Ստոր* հին* Հր էջ 202)» Սմբատ կերթալ նաև 
լերկիրն Կասպից ապստամբելոց ի Հալոցք և նուա՜ճելով կը բերէ 
դերի հանդերձ թադաւորաւ նոցա և կը վարձատրուիք բալց ստի- 

պեալ Արտաւազդալ հա կա ռա կութենին՝ կ1առանձնանալ ի Խորդիս։ — 

*Նաև ասրից երկիրն ապստամբեն ի մերոլ արքալին։ Վասն որոլ 
առաքի ի վեր ալ նոցա Ար տաշիս զՍմբատ ամենալն զօրօքն Հալոցք 
ինքն ար բալ լուղարկաւոր երթալով աւուրս եւթն։ Նսկ Սմբատալ 
երթեալ հնազանդի զամենեսեան* բալց զերկիրն ^ասրից աւերեալ 
առա լել քան զԱրտազեան դերին աՆԷ ի Հալսք ընդ որս և զՏԼարդ– 
մանոս անուն թադաւոր նոցին։ Վ^ասնորոլ արժանի ըստ վաստա– 
կոցն պարդևէ նմա Արտաշէս զմասն արքունի որ ի շէնս Ղ՝ողթան 
և զՍւղտու ակունս• և առ ալսոքիկ և զաւարն ամենալն նմա թո- 
ղու։ Ըծջ. որ նախանձեալ Արտաւազդ կամեցաւ սպան անել զՍմբաա* 
և լալտնեալ խորհրդոլն՝ բազում խռովութիւն վասն ալեր լինիր 
հօրնէ Նսկ Սմբատալ տեղի տուեալ գնաց զկողմամբք Ասորեստանի* 
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իսրով կամաս թո գոս զիշխանոսթիսն զօրացն Հալոց, ընդ որ խան- 
գ*°1ր Արտասազդ։ Լրամանաս Արտաշիսի բնակէ ի Տմորիս, որ այ– 
ժըմ կոչի ^որդրիՀ, է է ւ^լհէ նստոսցեալ զյբազմ ոսթիսն գեր սոլն* 
Հանզի էր ի Ներոսթեան կին արարեալ լասորեստանեաց հոսպ լալն 
կողմանս, զոր լոլժ սէրևաց, վասն ալևորիկ և զնորէն կոզմամբՀ 
բնակեցասՖ (Հ*որ* ք՝. Պատմոսաեներն զ\)մբատալ ալս երկոս 
գլոսխնևրոսն մէջ ((՝» Ղ՝պր*, VI՝, կրնան համարոսիլ պատ¬ 
մական, իբրև աոնոսաՆ վէպասանաց երդերէն, և ալս շատ հա ստ¬ 
նա կան կը թոսէ մեզ Ս«էրատալ անձին նկարադրէն, զոր կը դնէ 
)Ըորենացին է լա ռաջա բանի VI՝* գլխոլն, Հըստ առասպելինՖ, որով 
չէ անդէպ իմանալ զերդն վէպասանաց♦-^Սիրելի է ինձ ասել և 
վասն առնն Հաջին 0 մրատալ, Հան զի արդարև ԱՍ Մ) առԼԱԱԱլեէին 
ոչ ինչ կարի հեռի ի ՚ճշմարտոսթենէն* որ ոսնէր հասակ անդա֊ 
մոց համեմատ Հաջոսթեանն, և առաՀինոսթեան ոդսոցն որսորդ, 
և գեղեցկոսթեան ալեօՀ վալելչացեալ* սակաս ինչ արեան նիշ ոս– 
նելով լաչսն՝ որպէս գրակոնտիկոն ի վեր ալ ոսկսոլ և ի մէջ մար֊ 
դարտոլ եադէր* և ի վեր ալ շոլտ անձին և մարմնոլ զզոլշ լամե– 

՚նալնի, տոսչոսթիսն լաջողոսաեոլ ոսնէր ի մարտս առասել Հան 
զամենալն ոհՖ։ 

Ջէ անգէպ նոլնպէս լերդոց վէպասանաց առնոսաե կարեել 
Արտ ասա զգալ առնոսլն սպարապետ ոսթիսնը, նախանձելն նմա եզ֊ 
րարց նորա ի դրդռութենէ կանանց, մինչև ստիպել Արտաշիսի 
բաժնել կառավարոսթեան դլխասոր պտշտօններն,—Վ|ա|ր անուն 
առն ոսմեմն իմաստնոլ և բանաստեղեի տալ արՀոսնէ տան հա- 
զարապետութիսնը, կարգել լորդսոց իսրոց զՄաժան Հրմապետ, և 
զզօրսն բաժնելով չորս գունդ, արևելեան, արևմտեան, հարասալին 
և հիւսիսալին% տալ մէն մի գունդ 0մբատալ և միսս որդսոց իս¬ 
րոց Արտասազդալ, Տիրանալ և քԼարեհի* լորոց քԼարեհ անկանի ի 
ձեռս արձամալ ոսրոսմն ար Հալի Վ^րաց և կազատի ի ձեռն եղ– 
բարց իսրոց և 0*քբատալ* &Նսկ Ար տա սազդ լետ դնալոլն Ամբատալ 
առնոս ի հօրէն, որոսմ ցանկալրն% զիշխանոսթիսն զօրացն ամե֊ 
նալնիւ Եք. նախանձ բերելով ընդ նմա ևղյբարցն ի դրդռոսթենէ 
կանանց էսրեանց% վասնորոլ կարդէ Արտաշէս յՎյայյ»1 հազարա¬ 
պետ, զալր իմաստուն և բանաստեղե, և հասատալ ի նա զամե– 
նալն զորես տանն արՀունի, զ\) աժան կարդէ Հրմապետ ի լԱնի 
դիցն Արամազդալ։ ք՝ աժ անէ Արտաշէս և զիշխանոսթիսն զօրոսն 
ընդ չորս• զարևելեանն թողոս ի վերտլ Արտասազդալ և զար և֊ 
մտեանն տալ Տիրանալ, զհարասալինն ի Սմբատ հասատալ և զհիս– 
սի սա լինն ի $Լա րևհ։ Ել ՀԼարեհ էր ալր սէդ և լորս էրէոց նահա– 
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զՄարակերաք որ է ի դաշտին որ անուանեա լ կոչի էՀար ուր այ* 
Ա. Լ.)ւ 

\Լրտաւազգ որ ամէն իշխան ու.թ՜իլն կամ էր ուներլ է ձևռէն՝ 
|^ւո հանելոլ զևրկրորգական գահն ի Ս՝ուրազանազ գրեթ՜Է իսպառ, 
ֆնջմամր նոզա՝ կը թ՜ուի ինկաՆ նաև. ընդ II մ բա տար ՀաԼի սպա¬ 
րապետին \Լրտաշիսիէ Սմբատ ք ըստ Խորենազւոլն ք լետ մեեամեՆ 
քաջոլթեանզ կերթալ լերկիրն Ալանանք ազատել զեզյբալրն Օա– 
թինկան բռնաւորէ մը, և լազթելով ապստամբին՝ ոչ միալն կը 
հաստատէ մանուկ իշխանն ի թագաւորութեան ի սրում, այլ և կը 
բերէ ապստամբներէն գերիք զոր կը բնակեզունէ լարևելիզ Մասեազ, 
ի գա լառին Նաւարշական, զոր կքանուանէ Ա|»տազ լանուն երկրին 
ուստի էին գերեալքն։—Այւ# Սմբատ պետ այնչափ արութետնզ՝ օգ¬ 
նական 0 աթինկալ եզբօրն լաշխարհն Ս*լանազ հանդերձ զօր ու եր¬ 
թս* լ հրամանաւ \Լրտաշիսի։ ՝$անզի մ եռալ հայր 0 ա թին կան, և 
այլ ոմն բռնազեալ թագաւորեազ աշխարհին Աչանայ և հալաՆէր 
զեզյբալրն 0աթինկան* զոր վանեալ հերքէ Սմբատ և տիրազուզանէ 
ի վերա լ ազգին զեզյբալրն 0 ա թին կան ք և զարկիր հակա ռակ որ գազն 
ալեր է* զամենալն միահամուռ. աՆԷ գերի սաստիկ լՍարտաշատ տ Եւ֊ 
հրամալեալ Ս*րտաշիսի բնակեզուզանել զնոսա ի հարաւոլ լարևելիզ 
կուսէ Մասեազ, որ կ ոչէր ՜Շաւարշական գաւաո.» ի վեր ալ պահելով 
զբնիկ անունն Ար տազ, բան զի և աշխարհն ուստի գեր եզանն՝ Ար– 
տազ կոչի մինչև զալսօր ժամանակի* (հ*որ* ք՝* ՏԼգաւաւլն 
եաւարշակտն կը լիշէ Հ՚որենազին ալլոլր ևս ((՝♦ ԼՕն) Հյ ալար շան 
անուամբ, առնլովք ինչպէս լալտնի է՝ ի վկալաբանութենէ ուստեք 
Թագէի (Ննճի՜ճ* Ստոր• հին• էջ 2 02) է Սմբատ կերթալ նաև 
լերկիրն *\ասպիզ ապստամբելոզ ի Լա լոզք և նուա՜ճելով կը բերէ 
գերի հանդերձ թագաւորաւ նոզա և կը վարձատրուի, ք*֊ա§§ ստի– 
պեալ Ս*րտտւագգալ հա կառ ակութ են էն՝ կ1 առանձնանալ ի Գորգիս։- 
<*Սա(ււ ասբիզ երկիրն ապստամբեն ի մերոլ արքալէն։ Վաս1« որոլ 
առաքէ ի վերալ նոզա Ար տաշէս զՍմբատ ամենայն զօրօքն Լա լոզ, 
ինքն արքալ լուղտրկաւոր երթ ալով աւուրս եւթն։ հ ոկ Օ մբ ա ա ա ( 
երթեալ հնազանգէ զամենեսեան. բալզ զերկիրն ^հսսբիզ աւերեալ՝ 
առաւել քան զ\Լրտազեան գերին աՆԷ ի Լա/ս, ընո ^ ղՏԼարգ– 
մանոս անուն թագա լոր նոզին։ ՝Լասնո րոլ ա\ 
կոզն պարգևէ ՛հմա Սքտտշէս զմասն արս–*՜ V 
և զՍւղտու ակունս • և առ ալւււ 
զուէ Ըծջ. որ նախանձետլ Ա/ւ 
և լալտնեալ խոր^րգոլն՝ 
հօրնւ Նսկ Սմբատ ա 
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իւրով կամ ալ. թո ղու. զիշխանութիւն զօրացն Հալոցք ընդ որ խան– 
գտլլ» \Լրաաւձսզդ է Հրամանաւ Մրտաշիսի բնակէ ի Տմորիս, որ ալ– 
ժըմ կոչի հորդրիք, և ի նստուցեալ ղյբազմութիւն գերւոլն* 
քանզի էր ի Ներութեան կին արարևալ լասորեստանեաց հուպ լալն 
կոզմանսք զոր լոլժ ոիրեաց, վասն ալևորիկ և. զնորին կոզմտմբք 
բնակեր էլ ալ» (Հ՛որ* (՝♦ ^1*)* Պատմ ուաՆներն զ\)մբատալ ալս երկու 
գլուխներ բուն մէջ (ք՝* Գպր*, կրնան համարուիլ պատ¬ 
մական9 իբրև. առնուաՆ վիպասանաց երգերէն, և. ալս շատ հալա¬ 
նա կան կը թուի մեզ 0մբատալ անձին նկարագրին, զոր կը դնէ 
հ՚որենացին ի լառաջաբանի &(՝♦ գլխոլնք օւըստ առասպելին», որով 
չէ անդէպ իմանալ զերդն վիպասանաց*-%\1իրելի է ինձ ասել և 
վասն առնն քաջին Սմբատալ, քանզի արդարև. ԱԱ1Ո առաԱԱլելին 
ոչ ինչ կարի հեռի ի ՚ճշմարտութենէն* որ ունէր հասակ անգա¬ 

՛մ ոց համեմատ քաջութեաննք և. առաքինութեան ոգւոցն որսորդ, 
և գեղեցկութեան ալեօք վալելչացեալ* սակաւ ինչ արեան նիշ ու– 
նելով լաչսն% որպէս դրակոնտիկոն ի վեր ալ ոսկւոլ և. ի մէջ մար– 
գարտոլ ՆազԷլւ* և. ի վեր ալ շոլտ անձին և. մարմնոլ զգո լշ լամե– 
նալնիք տուչութիւն լաջողուաՆոլ ունէր ի մարտս առաւել քան 
զամենալև ոք»։ 

Ջէ անդէպ նոլնպէս լերգոց վիպասանաց առնուաՆ կարծել 
11րտալազզալ առնուլն սպարապետութիւնըյ նա խանձելն նմա եզ– 
ք՜ա09 նորա ի գրզռութենէ կանանց, մինչև, ստիպել \ձրտաշիսի 
ք֊աժնել կառավարութեան զլխաւոր պաշտոններն»—անուն 

ումեմն իմաստնոլ և. բանաստեղծի տալ արքունի տան հա– 
պետ ութիւն ը, կարգել լորդւոց իւրոց զՄաժան քրմապետ, և 

ԳՂ**րսն բաժնելով չորս գունդ, արևելեան, արևմտեան, հարալալին 
+• Հծ-ի սալին% տալ մէն մի գունդ \)մբատալ և միւս որդւոց ի*֊~ 

Աբտաւազդալ, Տիրանալ և. ՀԼարեհի* լորոց քԼարեհ անկանի ի 
§ա–ս ^արձամալ ոլրումն արքայի Վյւա^ և կ՛ազատի ի ձեոն եզ– 

^ ք*ւլւույ 1ւ \)մբւստալ« «I՝սկ II րտաւազգ լևտ գնալոլն Սմբատալ 
^ //#,ք՝ ի հռրէնյ որում ցանկա լրն% զիշխանութիւն զօրացն ամե– 

հւ նախանձ բերելով ընդ նմա եղբարցն ի գրզռութենէ 
ն 

Ր 

որոլ կարգէ \Լրտաշէս քՎ/,Iք//, *^ազարա– 
• անաււ տեղծ, և հաւատալ ի նա զամե– 
փ, զՄաժան կարգէ քրմապետ ի լԱնի 
է I) .լասս շէս և ղիշխանա-թխն զօրոսն 
• ղու. /ւ վերայ Արաաւազգաղ և զարև– 
՚լւաւայէնն ֆ Սմբաա ՚յ»օ»»»յ և. յ*>ք*՜ 
եհ էլ։ ալբ սէգ և /•/*« էքէ"յ Տ»**»**-*՞ 
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տակք իսկ առ պատերազմունս վատ և տաղտուկ• զոքոլ ք,փո(1ձ. 
առեալ Փարձամալ ոլրումն արրւի Վրաց% ապստամբեցուցանէ զեր– 
կիրնք և կապեալ զքՀարեհ՝ ի բանտի դնէ ի ^Հաւկաս։ Ընդ որում 
ելէհտերազմեալ Արտաւազդալ և Տիրանալ հանդերձ Սմբատ ալ* ՛գար– 
ձուցանեն զեվբալրն ի մեՆ կա սլանա ց և. ի բանտ Էգ (յՒոր* ք՝» 

Ըււա Լ^անկլուալի (ՀաւարաՆոլ պտմ• Հալոցք Հտ. (՝♦ էջ 108 
էրանօթ* 1)* ալս պատերազմն Հալոց ընդ Վ>իրս% լիշուաէր է ի պատ• 
մութեան Վրաց Վ^ախտանկալ, *ԷՈԸ հրատարա կեց Եք.. Պրոսէ (կջ 
69—–70ք 1ւ ի Նանօթութիւնսն^ւ ՝Փարձամ անունը զոր կու տալ 
^որենացին լալնժամու թադաւորին Վրաւյ* է արդարև մերձ Փար¬ 
թամ անուան աէւաքնոլ թադաւորին Ար մ ազար բալց Ւա րթամ ի 
վաղուց մեռան՛ էր լալնժամ* իսկ ալն պատերազմն Հալոց եղան է 
ի թագա լոր ութ եանն Արմազելար անունՀ որ չունի ամենևին նմա– 
նութիւն Գարձամ անուան• բալց և ալնպէս առանց երկբալութեան 
էք թէ Վ^ախթանկալ պատմութեան պատերազմն ընդ Հալոց առ Ար– 
մազելիւ է գրեթէ նոլն ընդ պատմութեան Ւ1որենացւոլն։ «8ետ 
աւերմանց9 կ*ըսէ պատմիչն *Հիրէ զորս գորնան էին Հալր ի Վփրս9 
ոգի առեալ սոցա սակաւ մի% միաբանութեամբ ալլոց ցեղից լարձա– 
կեցան ի Հալսք մինչ զօրր Հալոց և երկու որդիր թադաւորին հան• 
դէիձ Սումպատաւ կը կռուէին Պարսից դէմ։ Նրբ սաստ- 
կացուցին պատերազմ ը՝ Ար տա շամ (Արտաշէսյ լանձնեց գունդ մի 
ի ձէռս ՏԼարենի (ՏԼարեհ^ պատերազմ ել ընդ Վ^իրսւ Նռնոլեցան 
՜ճակատ բ ի ՚եաւախէթ* ՏԼարեն լաղթուելով գերի ընկաւ և դրուե– 
ցաւ լամրոցին դրանց ովկասու։ Վփրր լետոլ արձակեցին զՉԼարեն* 
առնլով լևտս գաւառ միք զոր գրաւան էին Հալր է Վ^րացի պատ միչն 
կը ւիշէ լետոլ ուրիշ պատերազմ, որ եղաւ երիւր ամօբ լետոլ և 
որոլ զհետ եկն խաղազութիւն ի մ էջ երկուց ազգաց։ 

Ւ*որենացին կը լիշէ իսկ ի համառօտութեան անդ երգոց վի~ 
պասանաց զգորնոց Արտաշիսիք Արտաշիսի որդւոց նախանձը և 
գրգռութիւնն ընդ միմեանս ի ձևռն կանանց•-«Արտաշիսի վերջնոլ 
զորեր լալտնի են րեզ ի վիպասանացնք որ պատմին ի %ողթանք ♦ 
նախանձ որդւոցն Արտաշիսի և դրգռութիւն ընդ միմեանս ի ձևռն 
կանանցն» (\°որ* 8* )ւ Ջէ անդէպ նաև ի վիպասանաց առ– 
նուան կարՆել Արտաշիսի ուղզութեանց լիշատակութիւնն ի շինու» 
թիլն երկրին* և արդարև վալել իսկ էր ալնպիսի շինոլթեանց 
ձեռնարկել Արտաշիսիք որ անձամբ տեսաՆ էր ալեչափ հռոմէա• 
կան գաւառներք մանաւանդ զՆտալփա և զՀռոմ իսկ լերկալն և ի 
փառաւոր ճանապարհորդութեան իւրում։-«էրազում ինչ զորեր 
լաւուրս Արտաշիսի գորէրեցան։* * * (Հալր) ի մեՆամեՆ արոլեստից և 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ Օօօցե 



- 249 - 

է դի^^^թեանց ոլնայնացեալք էին9 ձրպէս հինից և ասպատսէկաց 
ելա թա պեծս լք ք և այսպիսի գիտութեանց կամ անփոյթ արարեալք և 
կւեմ ոչ հասեալք9 զշաբաթհւց ասեմ և զամսոց և զտարեաց բոլոր- 
մ&քեզէ Փան զիէ ոչ այնպիսի էնչ ՜ճան աչի լր աո. նոսա9 այլոց ազգաց 
վարելով« և ոչ ի եովակս աշխարհիս նալագնացոլթիւնքք և ոչ ի 
վէքրալ գետոց ՜ճանապարհս րդսւթիւնք9 և. ոչ Հարեիք ձկանց որսող9 
ալլ և. ոչ յամենայն տեղիս երկրագորՆութիւնք9 Ըա1Տ ԳՈ1Ղ^ ա՜րեր* 
րԱէհ օրինակի հիւսիեականաց կողմ անց շաղղակեր ութ եամբ և ար 
լովր այսպիսեօք կեցեալք։ Եւ. ալս ամենայն յօրինի յալուրս Ար– 
տաշիսին (Ւոր* (՝♦ Արդարև տխուր նկարագիր զՀայոցք եթէ 
ճշդիւ աոնունք ղրանս \Ըորենացւոյն։ Ըււա որենացւոյն Հայքք 
թէպէա ի պատ՜ճառս յաճախութեան ասպատակութեանց և. հինից% 
չկրցան լթ*ել լառաքադէմ և մնացին կէս բարբԽրոս* չուն էին 9 
թող աս տեղագիտական և տոմարական հաշիլնելյ% խոնարհագոյն 
արուեստներ անգամ9 որպիսի են նաւարկութիւն ի Նովակս և. ձըկ– 
նորսութիլն* երկրագորՆութիւն իսկ կար գուն ուրեք և անօսր* 
անտառ, արն ակ վայրի ժողովրգոց պէս յորսոյ միայն (քւշաղղակերու* 
թիլն») կապրէին Հայր յտււաջ բան զԱրտաշԷս։ չմիաբանիր 
սւրկարև ընդ վկալուԹեան Փսենոփոնի (տես Ա* մասն)9 որ հան– 
ղէերտ և արգիւնարար ժողովուրդ գիտէ զԼայս, առ. որս գտալ նա 
աո-ատութիւն արգեանց մշակութեան |լ հովուութեան 1ւ ինչ ձր 
լուսալի էր աստի իբր քսան և. հինգ գար յառաջ շինական ժողո~ 
վրդենէք մինչև, գիտել պատրաստել ազգի ազգի ըմպելիս և իւզս 
էճնուչունս։ ՆթԷ ղրանս V9որենացւոյն չափազանց 1ւս առնունք% 
սաչափ գոնէ ստոյգ է9 թէ աս. Տրդատ-Արտաշիսիւ սկսան ոգի ա<է– 
նձւլ Հայր նեյերին և արտաքին խռ.ովութիւններէ։ Տրդատ էր եր– 
կէէւ մեՆ դրացի աէրութեանց հետ հաշտ9 Պարթևաց հետ% իրք և. 
ազգական և. ի նոցանէ գրուաՆ 9 և. Լտւոմայեցւոց հետ% |ւք^ւ1ւ հաս- 
տատեալ ի նոցանէ և. դաշնակից։ Այս դիրքը չէզոքացուցաՆ էր 
այն երկու ազգաց ոսոխութիւնը։ Այսպիսի ինչ ժամանակ հարկաւ 
դիպողագոյն էր Հայոց ի բարգաւա՜ճել րոտ տանելսյ ժամանակին 9 
մինչև, յիրաւի է մեղ համարել Արտաշիսի թագաւորութիւնն նոր 
դարագլուխ մեր պատմութեան մ էջ։ Շայտնի ապացոյց մեՆութեան 
Արտաշիսի ժամանակին% է մեե փոյթն վիպասանաց յերգել գալն* 
«Արտաշիսի վերքնոյ գորեք բազում ինչ յայտնի են քեզ ի վէպա* 
սանացն որ պատմին ի Ղ^ողթան»։ &՝երևս այս բարենշան ժամա» 
նակն է9 որ յաւել հայերէն լեզոլին նոր աղն ուա կան շարժումն9 
որ տևեց բաւեց մինչև ի կէսկ* հինգերորդ գարու։ 

(1րպէո արդէն ասացալ Արտաշիսի թագաւորութիւնը չանցնիր 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ Օօօցե 



- 250 - 

աա»աջի11 կամ երկրորդ տարին Գոմեաիանոսի (81, 82), մինչ տա• 
կալին կ՛ապրեր ի Պարթևս դիւցագնն պահլաւեան տան Վ^աղարշ Ա* 

Ի ՎոնոնԷ մինչև ի Տրգատ-ԱրտաշԷս, ինչպես տեսանք ար– 
տաքին և ներքին ժամանակակից վկայութիւններե% կացին Հայոց 
թագա ւոր ք.— 

1* Վ^ոնոնք եկամուտ որ յետ սակաւուց կ՚ստիպուի տալ 
խոյս։ 

2* \ենոն9 զոր Լայք կոչեցին Արաաշէսք ի Հեռն Գերմանի– 
կոս իք հրամանաւ Տիրերի (18)։ 

34 Արշակ Պահլաւ9 որդի ՚Արաաւանայ զօրութեամր Պար– 
թևաց (34)* 

4. Միհրք ատ Վ^րր (\)անատրուկ յաւանգութեան Հայոց) ի կ"*ր 
մանե Հո.ոմայեցւոց» հրամանաւ Տիրերի (35)* 

^իհրգատ կը հանուի հրամանաւ ^աղիգուղայ (37), և Հայ¬ 
աստան կը մնալ ընդ ձեո.ամր Պարթևաց իրրև նահանգ (37 — 41)* 

5* IIիհրգատ երկրորգ անգամ հրամանաւ ^Հզաւգեայ (41—45)է 
6* Հո֊ագամիստ (Նրուանգ յաւանգութեան Հայոցի որգի Փար– 

սմանայ արքայի Վրա^, հնարիլք Փարսմանայ (45-53)* 
7* Տրգատ (րսա ^որենացւոյն կամ մանաւանգ ըստ վիպասա– 

նաց Արաաշ^՚էք), եղբայր Վայշարշւս. Ա, Պահ լալ ի կոզմանէ Պար¬ 
թևաց (33)* 

8* Արշա^ ոմն պատերազմին ժամանակ ի կողմ անէ Հթւոմայ– 
եցւոց (58)* 

9. Տ ր գա տ–\Լր տաշես կը հաստատուի հաճութեամր Հռ.ո մ սղ¬ 
եց ւոց (64—82)* 

Ւ Տրգատ–\երտաշիսե մինչև ի մեՆն Տրգատ նորին համանուն 
կամ մինչև ի վախ՛ճան թագալորութեանն Պարթևաց կուգայ Հայ¬ 
աստանի համար գարձեալ խրւովալից ժամանակ։ 

- ո*0^– 
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ԳԼՈհԻ* «*/Ն 

^ս62 հ ւրս^ոՒէՈւէՆ տրա-սրտասհ ւրհնՅէւ* ւ» տրդատ ա>ծ։ 

ՀՌՈՄԷԱկԱն—ՍԱՍԱնԵԱն ԱՀԴԵՑՈԻԹԻԻն։ 

1. Ար տաւազղ յա չորդ Տրդատ-Արտաշիսի. առասպել զնմա– 
նէ։ 2. Աշխաղար, որդի Տրղատ-Արտաշիսի։ 3. Տրայիանոս յարե– 
ւելս. Պարթամասիր։ 4. Պարթամասպատ. Հայաստան նահանգ։ 
5. Ադրիանոս. Հայր միւսանգամ թագաւորութիւն։ 6. Անտոնինոս 
Պիոս. Աքեմենիդ։ 7. Վաղարշ Գ. Պար թել. Սոյեմնս. Ղյովիոս 
Վծրոս։ 8. Աանատրուկ. ԱեպտիւՐոս Սեւերոս։ 9. Վադաշ արքպյ 
Հպյոց%. 10. Կարակաըա. Հադարշ կր րանտարկուի։ 11. Մ ակրի- 
նոս. կր ղրկէ թագ առ Տրդատ Բ. որդի Վադարշու։ 12. կործա¬ 
նումն Պահ լալ ցեղին։ 13. Գիտաւորութիւն Արտաշրի։ 14. Պատ– 
ճաոք անկման Հպյոց։ 15. Թէ ի՛նչ եղաւ Արտաշիր։ 16. կարծիք 
գյաջոդութենէն Սեւերոսի։ 17. Մահ Արտաշրի. Հայր առ յաչոր– 
դօք նորա։ 18. Գորդիանոս։ 19. Իրք արեւելից առ յաջորդով 
նորա Փիլիպպոսիւ մինշեւ ի Հադերիանոս։ 20. Շապուհ Ա. Ոդե– 
նատոս իշխան Պադմիւրայ։ 21. Հպյք առ Շապհով. Արտաւագդ 
ոմն արքայ Հայոց։ 22. Մնկոււքե Պադմիւրայ• Ցաշորդք Աւրեդիա¬ 
նա—Պրորոս, կարոս, նումերիանոս։ 23. ներսեհ. կրկին մակատք 
առ Գիոկդետիանոսիւ. Գադերիոս։ 

1. Տրգատ–\Լրտաշիսի կը թուի լս-չորդեալ մոլեգինն Ա^ւաա– 
ւազգ, որ պա տա Հարկ, Հաւանականա պկս լոր սի՝ կր թուի անհե. 
տացեալ լետ կար՛ճ թագաւորութեանք մինչև, չթոզուլ լի շատ ակ 
լարտաֆին պատմութեանւ €&ետ \Լրտաշիսիք ասէ Խորենացին, թա~ 
գաւորէ \Լրտաւազղ որդի նորաք »»» որ լևտ ստկաւ ինչ աւուրց թա¬ 
գա ւոր և չոլն իւրոլ անցեալ զկամր^աւն էէրտաշատ բազարի որսալ 
կինճս և. իշավալրիս զակամբբ Գֆնայ՝ ազմկևալ իմն ի ցնորից խև– 
չագարանաց, ընդ վալր լաՆելով երիվարաւն՝ անկանի ի թոր իմն 
մեեք և խորասոլզ լեալ անհետի» Թոր* (՝* *|Ա)* ՛Արտ ասա զգալ բա- 
րուցք որպէս և. նորա կարճաո.օտ թագաւորութեան և. վախճանին 
վրալ ասացեալբն ի Նոբենացւոլե ըստ ամենալնի կը հաստ ատոլին 
ի վիպասանաց և լազգալին զրուցաց։ Ը«ա վիպասանաց Գոդթանք 
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որպէս աս է I* որենացին, Արտաւազդ տեսնելով րազմութիւն ինքնա¬ 
կամ սպանելով ի մա հո լան հօրն՝ կը գանգատի նմա, թէ անմար¬ 
դի արար զերկիրնք և. վասն ալսր անի հրելով գնա Արտաշէս կը գու¬ 
շակի, թէր որսի ժամանակ րոնուելով ի գի լաց պիտի տարուկր ի 
Մ ասիս և անգկն պիտի մնար լանլոլս րանտի։—«ՏԼսմանէ երգիչքն 
Գողթան առասպելլարան են ալսպէս, եթէ ի մա հոլանն Ար տաշի սի 
րազում կոտորանք լինէին ըստ օրինի հեթանոսացա գժուարիք ու¬ 
սեն, Արտաւազդ, ասելով ցհալրն♦ Մինչ դու գնացեր և զերկիրս 
ամենալն ընգ քեզ տարար, ես աւերակացս որպէս թագաւորեմ։ 
Վ^ասնորոլ անիՆեալ գնա Արտաշիսի ասաց ալսպէս, եթէ 1*օւ լորս 
հեեցիս լազատ ի վեր ի Մասիս, զքեզ կալցին քաջք, տարցին լա– 
զատ ի վեր ի V ասիս, անգ կացցես և. գյոլս մի տեսցեսՖ (^որ* (՝► 
ԿԱ)* ՀՀալս հ աստատելու համար Ւ*որենացին կը րերկ– պա ռա լական 
դրուց մի, թէ Ար տալաղդ շղթա լա կապ արգելուաՆ է– լալրի ուրեք, 
և երկու շունք անդադար կը կընեն շղթաներն, որպէս զի ազատի 
և. երթալ տալ վախ՜ճան աշխարհի• Ըա19 գարրնաց կռաններուն 
ձալնկն կը զօրանան շղթալքն։ Ար առասպելին հա լա տալով՝—ասէ 
V*որենացին-առ. ի*~րով իսկ ժամանակաւ սնապաշտ դարրինք կի¬ 
րակի օրեր երիցս և. չորիցս կը րախէին սալը։—*քԼրուցեն զսմանէ 
և պա ոպալուն ք, եթէ– արգելեալ կալ (Արտաւազդ) լալրի միում, 
կապեալ երկաթի շղթալի^քք ե. երկու շունք հանապազ կրեելով 
զշղթալսն* ջանալ ելանել 1ւ առնել վախճան աշխարհի« ալլ ի ձալնէ 
կռանարկութեան գարրնաց զօրանան, ասեն, կապանքն։ Վասծ որոլ 
և. առ մերով իսկ ժամանակաւ բազումք ի գարրնաց, զհետ երթա– 
լով առասպելին՝ լաւուր միաշարաթւոջ երիցս կամ ձորիգս բախեն 
զսալն, զի զօրասցին, ասեն, շղթալքն Արտաւազդալ* (հ*որ* (՝♦ 
Ասելն Նգնկալ, թէ «Ս ոլորութիւնն դիւաց խարեաց զգիւցապաշտս 
Հալոց, եթէ զոմն Արտալաղդ անուն արգելեալ իցէ դիւաց, որ ցալժմ 
կենդանի կալ, և. նա ելանելոց և. ունելոց է զաշխարհսՖ—կ*ակնարկէ 
վերոլիշեալ առասպելը սակալ ինչ տարրեր։ Նգնկալ ալս տեղեկու– 
թիւնն չմարթի լինել ի Ւ*որենացւոլն որ լետոլ է քան զնա, ապա 
է անշուշտ ազգալին ինչ աւանդութ ենէ։ Ալսպիսի ինչ աւ անգու¬ 
թի ւն, բաց ի վերոլիշեալ առասպևլկն՝ կը լիշէր I”որենացին և կը 
րերէ վկալութիւն գարձեալ լերգոց վիպասանաց. <ձ\լլ ոմանք ասեն 
և. ի Ննանելն զսա դիպեալ պատահարաց իմն• զոր համարեցան 
կախարդել զսա կանանց զարմիցն Աշգահակալ, վասնորոլ գնոսա 
բազում չարչարեաց Աբտաշէս։ Եւ. զա ԼԱ նոլն երգիչքն լա ռաս պե¬ 
լին ասեն ալսպէս, եթէ Վիշապազունք գողացան զմանուկն Ար* 
տալաղդ և դև. փոխանակ եդինա Առաւել ողջտմիտք սակալն առ 
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Խորենացւով կը համարեին զԱրտաւազգ մոլեգին ի Ննէ, և ալն 
մոլեգնութեամր կորեալ իսկ*-էք^այց ինձ արգարացեալ թուփ լուրն 
տյն, թէ ի Նննգենէն և ևթ մոլութեամր լեալ, մինչ նովիմբ և 
վախ՚ճանևցաւՖ (հ*#ւր* անդ)$ 

Տ. &ամէն 82 մինչև 107, այն է յերկրորգ ամէն Գոմետիա՚– 
նոսի մինչև ցիններորդ ամն Տրայիանոսի՝ չկար ամենևին վէ՚ճ Հայ¬ 
աստանի համար ի մ էջ Պարթևաց և Հոռոմ ոց, մինչ յա^արդն 1»ււ– 

մետիանոսի կար՜ճակեացն Ներուաս (96-98) զրաղեալ էր ներքին 
■ուղղոլթեամրք, և յաքորգ նորա Տրայիանոս (98—117) Դակաց 
գէմ պատերազմներով։ ք\ւստի և ի Հայս կը թագաւորէին որ դիք 
Տրդատ֊Մրտաշիսի, Iճրտաւազդ և \Լշխագար (82-108)* Պարթևք, 
որ ույ նպատակն էր միշտ հանել զՀռոմայեցիս յԱսիօյ, ման ալ. անդ ի 
Հայոց և ի Ս՝իջագետաց՝ կը ջանային միշտ այս երկու, երկիրներն 

՛կապել սերտիւ ընդ իւրեանս, տալով նոցա թագաւոր ի մօտաւոր 
ազգականաց իւրեանց։ 

3. նոսրով Ա* (Ար շակ հԵ, 108 —121) արքայ Պարթևաց 
տեսնելով, ինչպէս կ9երևի, զթ ադա սորն Հայոց զԱշխագար (յլստ 
Պ*աթըր՜ճեանի% որդի և ոչ թոռն Տրգատ-Արտաշիսի^ մ իտեալ ի Հը֊ 
ռոմայեցիս ըստ սկզրան հօրն՝ մերժեց գնա յաթոռոյն և աուաւ 
զՀայս իւր եղրօրորգւոյն Պարթամասիրայ (109)* Տրայիանոս չհա՜ճե– 
ցաւ. այս փոփոխութեան, մանավանդ որ հպարտ Հռոմայեցին չէր 
համարէր արժանի՝ թագաւորութիւն կոչել զՀայս, այլ լոկ իբրև 
դաստակերտ (ալատ^ հռոմէական պետութեան, և ունէր ի մտի, 
բառնալու, համար Պարթևաց ակնկա լութիւնն ի սպառ՝ առնուլ 
զինքնօրէնութիւնն ի Հայոց և ի Միքագետաց, որ րաժանեալ էր 
ի բազում թ ագաւորութիւնս, և առնել զեոսա նահանգ։ Տրայիանոս 
կքստիպէր զ\°ոսրով կոչել յետս նոր թագաւորը և թողուլ զ\Լշխա– 
դար իւր բախտին։ նոսրով չանսացք և Տրայիանոս յետ իսպառ 
լաղթելոյ էակաց յարևմուտս՝ որոշեց գարձուցանել իւր զօ ր ու¬ 
թի ւնն յարևևլս։ Տրայիանոս կը պատ՜ճառէր Հայաստանի խնդիրը, 
բայց բուն դիտաւորութիւնն էր ստանալ համբալ աշխարհակալի, 
ըստ օրինակին Աղեքսանգրի նուա՜ճելով զարևելս մինչև ի Հնդիկս։ 
Ւանագնացութիւնք Հայոց համար արգէն սկսաՆ էին, մինչ Տրայ¬ 
իանոս (որ կը գտնուէր ի Փոքրն \Լսիա, 114) սկսաւ մեե պատ¬ 
րաստ ութեամր խաղալ ի վերայ Հայոց, մերժելով զգեսպանս և զյթն– 
եայս ն*ոսրովու, որ կը խնդրէր կայսըէն հաստատել զՊարթամասիր 
ի թագաւորութիւն Հայոց փոխանակ Աշխագարայ։ Մերժեց գո¬ 
ռոզ Հռոմայեցին զխնգրուաՆն ասելով• <ւՀանգէս բարեկամ ու– 
թեան ի գորն՜ոց է և ոչ ի րանիցՖ։ Տրայիանոս մտաւ ի Մ եՆ 
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Հալս մինչ ^արնոլ կողմը, և չան սալով մևղմեխանաց Պարթամա֊ 
սիրալ$ որ հրեշտակօք կ՛աղաչեր զկալսր տալ նմա զթագաւորու֊ 
թի*֊ն Հալոց* կոչեց զնա առաջի իւ֊ր* Պարթամասիր հանելով թ՛ագը* 
գրաւ աթոռ.էն աստիճաններուն վրալ9 լուսաչով թե կա1սԸԸ պիտի 
գներ ղալե մէլյսանգամ ի գլուխ նորա։ Ւալց զորքը տեսնելով թա֊ 
գա լորը մերկ է թագեն կա լսեր առ.ջ1ւ9 ալն պես ուժգին աղա զա֊ 
կեց% որ Պարթամասիր սոսկացեալ կամեր խոլս տալ9 քա|յ |1րւա| 

ձերբակալ ասէ համարձակութեամբ ցկալսր9 թե եկաե եք աո~ նա 
ոչ իբր կա լանաւոր 9 ալլ ինքնակամ ի կոչ նորա9 լուսով առնլոլ 
գթագն ի ձեռաց կա լսեր։ Տրալիանոս պատասխանեց• էՋունիմ ի 
մտի տալ ալլ ևս գՀալս իբրև թագաւորութիւնք ալլ առնել նա֊ 
հանգ հռ.ոմետկտն*ք ինչպես կը պատմե Պ*իոն հասսիոս։ Մլսպես 
երկիրնք ուր կը բխեն ակունք Եփրատալ և Տիգրիսի (է1իգգերք 
փոխուեցաւ ի նահանգ հռոմեական (115), և ելաւ հրաման Հալոց% 
մնալ իւրաքանչիւր լի*~ր երկրին։ Պարթամասիր մերժեալն9 Էնչա 
պես կը կարեուիք կամելով ընգգիմանալ պատերազմ ալ սպանուե֊ 
ցաւ ի ՛ճակատ ու։ \ճպա առանց գժուարութեան հնազանդեցան 
լաղթողին բովանգակ անգրկովկասեան \Լսիա9 ալն ե Խոզքիս ք 
Սպուանք և ասիական Սարմատ ք ։ Հռոմալեցի պահապան զ°ըք 
գրուեցան ի քաղաքս և Է բերգս Հալոց• սակալն Տրալիանոս հա֊ 
մ օրեն զօրութեամբն խաղաց ի 0%իգագետս 9 ուր նուաճեցան և 
եղան նահանգ մանր մանր իշխանութիւնք և քազաքք—ՕւււՀաք* 

աստան9 Ս*գիաբեն9 Մերին։ ՏԼօրքը ձմերելով ամուր ամուր տեղեր 
ի Հալս և ի Միք աագետս* կը պատրաստուեր մեե ար ղալանին լա* 
քորգ տարւոլն համար (116)* Տրալիանու փափաքն եը նուաճել 
Ւաբելոնք կորեանել Պարթևաց մայրաքաղաքը և տեսնել Հնգկաց 
ովկիանոսն. ուստի ի սկզբան գարնան անցնելով ընգ Աիգրի®%՛ 
մտաւ Պարթևաց ձմերոցն ի Տիզբոն9 ուր ոդջունեցաւ լեգեսննե֊ 
րեն Ինքնակալ Պարթևական» (1աթ6ր8,էօր ԲՑրէհւՇԱՏ)* ինչպես կը 
վկալե գահեկանն9 ի միում կողման գլուխ Տրալիանոսի և ի միւ– 
սումն լաղթական նշան ք պարթև դինուք9 ի ներքո լ երկու Պար- 

թև կալանաւորներ և գիր% ձՊարթևաստան առեալ» (ք^ՑՈհա €8»յ)էք|)* 

Հոն հպարտ ազգն Պարթևաց թողուց հռոմալեցի լաղթողին* գնել 
լիւր վերալ նոր թագաւոր ղորդին Մշխագարար զթշնամին Ւոօ– 

րովու զՊարթամասպատ9 որ և կորոլս աթոռը% երբ Տրալիանոս 
ստիպուեցաւ գառնալ լետ9 և ժողովուրգն ի Հռոմ պարեանօք տե֊ 
սալ զգահեկան Տրա լիանոսին իւրոլ9 ի միում կողման զՏրալիանոս 
նստաե լատենի իբրև գատաւոր աշխարհի9 հռոմալեցի զօրավար 
մի առընթեր9 Պարթևն առաջի նորա ի գու՛ճս ձեռնամաեք և գիր 
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ի լուսանցս* Հ&՝ ադա լոր տուեալ Պարթևաց* (11©ճ Ր&րէհւտ մծէստ)* 

հրենց գուոները բացին աո֊տջի յա ղթ ողին՝ \Լսորես տա նի և հաբե֊ 
լոնի քաղաքներն ք ինչպէս նաև. հունական բաղաջն Սելև-կիա և 
ապա Փօշ, ուր աոնուեցաւ գերի դուստր փախուցելոյն \Աոսրովու 
և. Պարթև թագաւորաց աթոռն ի ձոյլ ոսկւոյ9 որոյ առաջի ի գե– 
աին խոնարհաՆ էին այնչափ զօրաւորներ։ 8 ետ այս չափ լաղթու– 
թեանէյք ասէ Գիոն Կասսիոս, ցանկացաւ կայսրն (117) տորմդփւր 
ըստ օրինակին \1պեքսանգրի, որում կը փափաքէր (ինել նմանող 
նաւարկել մինչև ի Կարմիր Նով։ պատմուի թէ ի տեսիլ Օվ¬ 
կիան ու և նալի որ կ՚երթար ի Հնդիկս՝ Տրայիանոս 
էի մանուկ (սակայն էր յայնժամ 64 ամաց)՝ երթ ալի ի Լնգիկս»* 
Ւ Հռոմ ք յա փշե ալն այս չափ աշխարհակալութեանց վրաԼ կը պատ~ 
րաստուէին ձաղանքք բայց Տրայիանոս փոխանակ խորհելու ի Հըն– 
դիկս արշաւել կը տեսնէր մօտ զի*֊ր վախճան, և մինչ կղբազէբ 
նա միտ դնել զարմանալի հոսանաց, ուր մի ացևալն հի գրիս և Նփ– 
րաա կը թափին յէ\վկիանոս% ի թիկանց նորա կը յաճախէին ապըս• 
տամբութիւնք քազաքաց և աղգաց մի զմիոյ կնի։ Ւոլոր \Լսորես– 
աան ընդվպեալ հապիւ արկաւ միւսանգամ ընգ յՆով։ $ելևկիաՒ 
յեա հալաՆելոյ իլր հո-ոմայեցի կուսակալներն՝ տռնուելով վերստին 
մաանեցաւ ի սուր և ի հուր։ Մքէչ զօր ավալ։ք կայսեր այսպէ ռ 
ապստամբութեանց գէմ կը մաքառէին նոր նուաճեալ երկրին այլ¬ 
ևայլ մասերուն մ էջ և Ներացեալն Տրայիանոս կը փութար տենգոտ 
երկրէն հի լան գա գին դաոնալ յՆտալիա՝ հասաւ նմա օրհասն ի 
1$եղյինոս (յետոյ Տրայիանուպոլիս) Կիլիկիոլ յամին 117, թոՂԼոք 
զտէրութիւնն \Լգրիանոսի։ 

\Լյսպէս կը պատմէ Դիոն* &&ետ այսորիկ (այսինքն յետ յանգ 
հանելսյ զպատերազմն *Նակաց, տալոյ պատուհասել զթշնամիս իւր 
և զարգարելոյ զՀռոմ շինուաՆովք) ձեոն արկ (Տրայիանոս) ար- 
շաւել ի վերայ Հայոց և Պարթևաց, պատճառեալ թէ թագաւորն 
Հալոց փոխանակ ընգունելոյ ղթագն ի նմանէ% առեալ էր էար– 
քայէն Պարթևաց• այլ արգեամբ կամէր հաճել զէ*֊ր սնապարՆու- 

թիլն։ I1 ժամանակի արշաւանացն ի վերայ Պարթևաց հասետլ 
նորա յ\Լթէնս% հանդիպէր անգ հրեշտակացն առաքելոց ի նոսրո¬ 
վս* յ> որոց եկեալ էր խնդրել խազաղութիւն հանդերձ ընՆայիւք 
պատարագաց ւ Լուեալ Նոսրովու, եթէ Տրայիանոս յււսշ^ր անկեալ 
գայր կատարել զսպաոնալիս իւր արգեամբ զահի հարաւ, և իջեալ 
ի հպարտ ութ ենէն առաքէր աղաչել պնա չտալ ընգ նմա պատե¬ 
րազմ» խնդրէր ի նման է զՀալս վասն Պարթամտսիրայ որդւոյ 
Ւակրոյ և աղա չէր յղել առ. նա թագ• քանզի, ասէրք Աշխադարայ 
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ցսւցեալ անարժան գնացս ընգգէմ Հո.ոքալեցւոց և Պարթևաց՝ պր– 
կևալ էր լտթոռոլն ի ձեռն նորա։ Տրալիանոս չընկա լալ զպաբգխֆ 
նարտ» և ոչ ետ նմա ոչ բանիւ և ոչ գրով պատասխանիք բսպց 
մ ի ալն՝ թէ բարեկամ ութիւն ՛ճանաչի ի գորՆոց և ոչ ի բանից, 
ուստի և ի գալ իւրում լ\Լսորիս՝ արասցե «(* ինչ արգարն է։ Պըն– 
գեալ նորա լալս խորհուրդ՝ գէմ եգ երթալ ի Հձելևկիա էնգ Ասիպ, 
ընդ Կէլիկիա և ընդ աշխարհս սահմանակիցս է Լնազանգեցույցեալ 
զամենալն առանց կռուոլ՝ եկն ի \\ատաղ ևւ մինչև. լՆկեզեէթց, և 
պատուհասեալ զՊարթամասիր արբալ Հալոց* նուաճեաց ղՀպլգ։ 
Պարթամասիր գրեր ի սկզբան իբրև, թագաւոր առ Տրալիանս»* 
իբրև, չընկալաւ պատասխանի% գրեաց միւս էւս թուղթ՜, ուր եբպրձ 
զթագաւորն անուն, ևւ խնգրէր ի նման է առաըել զՇունիոս կու¬ 
սակալ հապագովկացւոց, որպէս թէ շնորհս ինչ ունիցի խնդրել 
ի նորա ձեռն։ Տրալիանոս առաբէր առ նա գորգին Տունեալ, և 
ինչն չու արարեալ մինչև, ի \)ամոսատ զոր առ առանց պատերազմի՝ 
եկն անտի գարձեալ ի Ս ատաղ։ 3 Ե կեղես/ց ընկա լալ զՊարթամա– 
սիրէ Տրալիանոս նստեալ էր լտտենի առ եզերբ պատնիշին։ Պար– 
թամասիր տուեալ նմա ողջոլն՝ հան զթագն ի գլխոլե 1ւ եգ առ 
ոտս կալսեր ևւ կալր լոտին լռութեամբ առաջի նորաք և. մնալը 
հրամանի՝ առնուլ ալսրէն զթագն։ Նբրևւ զօրն եբարձ զազազակ 
մենք իբր ալն թէ լաղթ ութիւն ւքեե հանաւ ի գլուխ—բանգի տե– 
սանէին թագաւոր \Լրշակունիք որդի Ւակրոլ, եղբորորդի ^ոսրովու՝ 
կան գոլն առանց թագի առաջի կալսեր իբրև, զգերի-գահի հարեալ 
Պտրթամասիր՝ համարեցաւ Նազը լեալ և. կորուսեալ գանձն։ Դար¬ 
ձան. լետ կոլս, որպէս թէ ի փախուստ մտաբերիցէ* տլլ տեսեալ 
գանձն պաշարեալ խնգրէր շնորհս չխոսել ի մ էջ բազմութեան* 
ուստի մուեեալ ի վրան անդր կալսեր՝ չկարաց որում ցանկալին 
հասանել։ Նլեալ բարկութեամբ արտաբս՝ աՆտլ միւսանգամ ի բա¬ 
նակ անդր հրամանաւ Տրալիանու, որոլ ելեալ գարձեալ ի բեմն՝ 
հրամալէր նմա ասել առաջի ամենեցուն զինչ ևւ կամիցի9 զի մի 
անգէտ լեալ ուրուր խօսելոցն առանձինն՝ հանցէ հա մը ալ ալլա– 
կերպ ի ճշմարտութենէ։ Աո. ալս բան ոչ կարացեալ ժուժել Պար– 
թամասիրալ ի մ էջ ալլոց բանից զորս խօսեցաւ համարձակ՝ ասաց, 
եթէ ոչ լետ ի պարտութիւն մատնելոլ ի ճակատոլ և ոչ իբրև 
կպլպնաւոր եկեալ էր անդր, ալլ ինքնակամ, հաւատացեալ թէ 
չէր կրելոց գրկանս, ալլ ընգունելոց զթագաւորութիւն իւր՝ որպէա 
Տրդատն ընկա լալ ի ներոնէ։ Տրալիանոս ամենալն բանից նորա 
ետ զպատշաճ պատասխանին• իսկ վասն Հալոց աշխարհին ասացք 
եթէ չունէր ի մտի տալ զալն ումեբ, ալլ իբրև ստացուաՆ Հռո– 

□ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 
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մայեցլոց% աւնելոց էր երկիրն կուսակալ Հռոմայեցի* իսկ Պարթա– 

մասիրալ թոլլ ետ Տրայիանոս գնալ և կամբ ի$ևն նմա։ էԼթձա– 
կեաց զՊարթամասիր հանդերձ Պարթևօբն որ եկեալ էին ընդ 
նմա, եդեալ ընդ նմա պահապանս* չտալ թոյլ նմա խօսել ընդ 
ոսմեբ և տալ մտաբերել ի խակութիւն« ետ ևս հրաման Հալոց 

. որ ընդ նմա էին% մնալ լէրկրին իւրեանց, գի էին այնուհետև 
րնդ իշխանոսթ եամբ Հռոմալեցսոց։. ♦ ♦ Տրտլիանոս լետ գնելոլ պա- 

հանորդս ի դիպան դիպան վալրս Հալոց աշխարհին՝ եկն լՆդեսիա 
և անդ ետես զառտջինն գԱբգարոս♦♦♦ որոլ որդին \Լրբանդէս շա– 
հեցաւ դյբարեկամութիսն կայսեր»♦♦♦ Ւ ալլ բազում պաաոլոց, 
որ տուան նրա լիանոս ի Ներակոստէն՝ էր Ոււքա^էքքււ«Ն Լագն ուա գոլն) 

յսրջորջումն։* • &ետ առնլոլ գՄհբին՝ կոչեցաս և Պարթևական ^ա՛– 

էհւշստ). ալլ նա պարհէր Օպտիմոսն լորջորջմամբ բան ալլովբն 
ամենեբումբբ, գի այս յորջորջոսմն զբարս նորա մանասանդ բան 
ղզէնսն առնէր լալա։* • ♦ Տր ա լիանոս ի գարնան եմ ոստ /երկիր անդր 
թշնամւոյն***։ Ս»եւ| ընդ Տիգրիս և եկն ի Տիգբոն, որոլ առն ետ նմա 
առնուլ զքՀօրավարն (յաք6աէ0է) անուն, և կրկին անդամ զանունն 
Պարթևական ։« ♦ 8առաջ մաաոսցեալ մինչև ցՕվկիանոս և տեղեկա– 
ցեալ զբոսսսլ բարոսց Նովուն, ի տեսանելն նաս մի որ երթայր ի 
Հնդիկս* աս է♦ Նրթալի և ես ի Հնդիկս եթէ էի տակասին մա¬ 

նուկ։ ♦ ♦♦ Ւ Հռոմ, թող Ղա1Լ էնչ բազում% կանգնեցաւ նմա կամար 
ի հրապարակին ք և լինէր պատրաստութիսն երթ ալ ընդ առաջ 
ի դարձին, հեռագոլն բան զոր մարթ էր• ալլ նա չէր մտանելոց 
ի Հռոմ և ոչ գորհել ինչ ալնոսհետև արժանի ի սրոց արութեանցն 
առաջնոց, նա կորուսանելոց իսկ էր զարդիսնս նոցա։ Արդարև ի 
ժամուն զի նաւարկէր նա ի վերայ Օվկիանոս և դառնալը ալսրէն 
յարշասանացն* խռովութիւնբ հագեցան ի մէջ ազդաց նուաճելոց, 
և յայտնի եղև ապսաամբոսթիսնն* ոմանբ արտաբսէին զպահա– 

նորդսն եդեալս ի նոսա, աԱբ սուր է վերալ եդեալ կոտորէին 
գնոսա։ Լուեալ Տրայիանոս ղալս ամենայն մինչ էրն ի քնարել ,,ն• 

առաբէր զԼուսիոս և զՄաբսիմոս ընդդէմ ապստամբացն։ Մա^– 

սիմոս սպանաւ ի ՜ճակատոս ուրեբ. Ղ^ուսիոս, թոՂ Ղա1Լ /աջոզու֊ 
թիւնսն՝ տիր էր Ս՝հբնայ, առնոյր յարձակմամբ գԵդեսիա և տայր 
հրոյ ՛ճարակ զբաղաբն։ Նրիկիոս ^\ղարոս և տձուղիոս Նպեբսանդր 
առին գԱելևկիա և այրեցին»։ 

Տրայիանոս երկուցեալ, թէ գոսցէ և Պարթևբ դար- 

ձօւսցեն կապարճս% փութացաւ տալ նոցա թագաւոր։ Հասեալ ի 
Տիգբոն% դոսմարէր յընդարձակ ուրեբ դաշտի զամենալն ոմտլե֊ 
ցիս և գՊարթ ևս որ գտան անդէն* ապա ելեալ ի բեմ մի բարձր 
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և խօսեալ բանիբուն ՚ճարտարութեամբ զիւրոց լաղթութեանց՝ կ❁Ւ֊ 
ցոլց թագաւոր Պաբթևաց ղՊարթամասպատ (ղորդի Աշխագարալ 
թշնամւոլ նոցաք ըստ ԳաթըրՀեանի), որում եդ ղթագն ի գլուխ։ 
Մինչ անցանէր նա ընդ Ար արիա՝*.* սկսաւ ախտն։ Այծ ինչ կա» 
մէր միւսանգամ դարձուցանել զզէնսն ի վերալ Միջագետացք տե– 
սևաչ ղի Նանրանալը հիւանդութիւնն% եգ ի մտի գառն ալ լԵտալիա 
ընդ Նով։ ԱլսպԷս Լռոմալեցիը լետ նուա՜ճելոլ զԼալսք զմեՆ մառն 
Միջ ագետաց էւ զա շխ ար հին Պարթևաց% կորուսին զպտուզ և՛ վաս- 

աակոց իւրեանց և վտանգաց։ Պարթ՜ևը արկեալ զՊարթամաոպաա 
ի թագաւորութենէն՝ առին միւսանգամ զազատութիւն իւրեանց։ 
Տրալիանոս հասեալ ի Եեղինոն ^Հիլիկեցւոց զոր ՏրալիանուպոլիսՆ 
կոչեմ ը լանկարՆ փչէր ՂոԳէ^*9 1^ա հաԼո1 է տէրութեանն դամս 
ինն և տասն, զամիսս վեց և զաւուրս հնգետասան» (1՝իոն 

•Հարշաւանսն Տրալիանոսի կը լիշեն նաև Եւտրոպիոս և Եեըս֊ 
տոս (*ուփոս լատին պատմիչը 0*« դարու։–«Տրա լիանոս առ միւօ– 
անգամ զՀալսք զոր կալեալ էր Պարթևացք և սպան (114) ղՊար֊ 
թամասիրիս որ ունէր ղաշխարհն։ Ետ թագաւոր Ազուանիցք հնա֊ 
զանգեցոլց զարըալն Վրաց* Եաւրոմատացք Ւոսփորար Արաբացւոց% 
Օւռհալաստանի և ^ողըսալ։ Տիրեաց աշխարհին ^որգուաց, Մար֊ 
գաց և Մ արաց։ ԱռնԷր երիս նահանգս զՀալսք զԱսորեստան և 
զՕ՝իջա գետս» (Նտրոպ♦ Ը* 3) ։ «.Տրալիանոս ք որ լետ Աւգոստեալ 
պնգեաց զոլմ և զօրութիւն հ ռոմ էական պետութեան% առ ալսրէն 
զԼալս ի ձեռաց Պարթևաց և հան լաբըալէն Հալոց ՄեՆաց զթագն 
և զգահ։ Եա թագաւոր Աղուանիցք արկ ընգ իշխանութեամբ Հո֊ 
ռոմոց զազգս Վ^րաց, ք^ոսփորալ, ^\ողըիդտլք կալալ |ՈսւՀայա0– 

տան, ղԱրաբիա և նուա՜ճեաց ղ*\ որ դո լացիս և ղՄարկոմեդս 
Հալոց)* • արար նահանգ զՀալսք զԱսորեստան և ղՄիջագետս» (\1եըս+ 
Ը ուփ* 20)է 

Տրալիանոսի արշաւանաց վաւերական վկալ են ալլևալլ լի%ա~ 
սո ա կարան ը ։ նախ դահեկանն, զոր Նեբակոլտն տուաւ գըսշմել ի 
Հռոմք «ի միում կողման Տրալիանոս նիզակաւ ի հանգերձ զօրա֊ 
կանի, ի մ էջ նշանաց Նփրատ և Տիգրիս գետոց« ընգ ոտիւը Հալ֊ 
աստան կապեալ շղթալիւըք շոլրջանակի գրով՝ «Հալաստան և Մի» 
ք տգետը արկեալ ընդ իշխանութեամբ հռոմէական ժողովրդեան» 
(Գաթըր՚ճ* Պամ# Տիեզ* ք՝# էջ 174)ւ Երկրորդ* կոթողն Տրալիանոսիր 
ուր ըանդակուաՆ էին անցը Պարթամասիրալ։ «հ կոթողի աստք որ 
լետոլ աՆաւ ի շինութիւն կամարին ^ոստանդիանոսի մեՆի՝ ցալ• 
սօր նշմարի Պարթամասիր մորուօըն առաջի Տրալիանոսի լանդի* 
ման ղօրացնո (\է%*դ)% «հան նաև դրամը Տրալիանու> լորս է գիր՝ 
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շուրՓանակի* ^Պարսկաստան ա ռեալն • կամ «Տուաւ թագա լոր Պար¬ 
թևազն (8^է Րճրէհւտ ճտւէստ Տ. 0.) և կամ «Ւադաւորութիւնր 
սահմանեալրւօ հանդերձ պա տկեր աւ նորա, զի սահմանի զթագա– 
ւորութիւնս*— ամեն երին լամէ 116» ^Աէրք)է 

5, \Լդրիանոս կալսր լաջորգն Տրալիանու (117-138) իսկ և 
իսկ թոզուց իւր մեՆ ալլ փառասէր նախորդեն նուա՜ճեալ երկիր֊ 
ներնյ ըհգ որս և զսլս, առնելով գարձեալ զԵփրատ արևելեան 
սահման հռոմեական պետութեան, ինչպես էր լառաջ* Թագաւորբ 
երկ ու. ազդաց դարձան իրենց աթոռներն, նոսրով Լորում քառոր¬ 
դեց Վաղարշ ք*# իրր Ս>րշակ 121—149) ի Պարթևացն և Պար– 
թամասպատ ի Հալոցն (118—139)* Ս*լսպէս կը պատմեն Սերս֊ 
տոս ք1 ուփոս (դար 9*)> Եւտրոպիոս (դար 9՝) և 0պարտիանոս (դար 
9*)* «Ընդ փառսն Տրալիանոսի նախանձեալ Ս*գրիանոս քակորդ նորա% 
իւրովր կամ օր տալր հրաման զօրացն Հռոմալեցւոց դառնալ լետս* 
թոզոլր զՀալս, զՄիջադետս և զԱսորեստան, և ի մ էջ Հոռոմոց և 
Պարթևաց գԵփրատ դնէր միւսանդամ սա հմանն (Սերս* Բուփ* Ւ)ւ 
€%ախանձեալ ընդ փառս Տրալիանու առա^նոլն իւրոլ% անգէն թո֊ 
ղոլր զերեսին դաւառսն, զորս Տրալիանու արարեալ էր նահանդ, 
և կոչեաց զզօրսն լԱսորեստանէ, ի Միջադետաց և ի Հալոցք և 
կամէր զի սահման տէրութեանն լի^իցի Նփրատն (Նւտր* Ը. 7)* 

•Ագրէ անոս զՊարթևս կալալ միշտ ի բարեկամութեան, զի կոչեաց 
լետս զթ ադա լորն զոր եդեալ էր ի վեր ալ նոցա Տր ա լիանոս է 
ետ Հալոց ունել թադաւոր, մինչ առ Տրալիանոսիւ կուսակալ և եթ 
ոլնէին նորան (IIպարտ* Ւ)ւ Այս թադաւորը կը թուի թհ էք Պար– 

թամասպատ որդի Ս*շխադարալ, ինչպէս ունի Պ՝աթըր՚ճեան։ 
6. Ա«ւ Սանտոնինոսիւ Պէ ոս իւ (138 —161) լաջորդաւ Սպրիա֊ 

նոսի% թադաւորեց Պարթևաց Վ^աղարշ ք* (Արշակ 121—149) 

լաջորդ ^ոսրովու, և Հալոց% ի նմին Սնտոնինոսէ կամ հրամանաւ 
նորա% Սարեմենիդ (140-159), որպէս թուի որդի Պարթամասպա֊ 
տար ըստ Բաբելոնական անուանեալ վիպասանութեան Ցամբղի֊ 
կոսի ուրումն ժամանակակցի ասորւոլ ի վերջ կոլս դարու առ 
Փոտալ (ԳաթըրՀ. Պաւ/* տիեզ. (՝♦ 174, Նան* 6)* &՝էպէտ Ա^է– 

ւքեն ի դալ անունը չունինր ալլուր լալտնի՝ ունինր սակալն դահե¬ 
կան Սնտոնինոսէ Պէ ոսէ լամէն 140—143, ուր կը տեսնուի Աէր– 
տոնինոս որ կը պսակէ թադաւոր Հալոց։ «Ղ՝տանեմր վասն դիպացս 
ալսոցիկ դրոշմեալ դահեկան, լոլալ ի միում կողմանն կար Անսւո– 

նինոս հիւպատ երրորդ անդամ, Ս>ւգոստոս (ճււէՕաԱՏ ՕօՏ. III. 

^Ա^ԱՏէււտ)* և ի միւսումն կողման դնէ թագ ի գլուխ Հալոց թա– 
գաւորին ինրնին կալսր՝, կացեալ կանգուն պ՚ճզնաւորաւ և շուրջա֊ 
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նակի գիր՝ էՏ/ււաւ թագաւոր Հալոց» Հր» ՝Ծ երակ ուտին*» ճր– 

Ո16Ո11Տ Լկամ /\րրՈ6ՈԱ10) ճ&էԱՏ Տ. 0.), գրոշմեալ լամէ 140-143» 

Լ^աթըր՚ճ» անդ)։ 
Վ^աղարշ էր բարեկամ ոլթեամբ ընդ Անտոնինոսի» աո. որ ՂՐՐ՜ 

ԿԿ պսակ ոսկի, խնդրելով յետս ոսկեղեն աթոռը՝ զոր հանած էր 
ի Պարթևաց ձրալիանոս։ Այսմ վկաք է Անտոնինոսի դահեկանն, 
լորոլ ձի միում կողմանն կայ գլուխն \Լնտոնինեայ ևւ ի մ ի լսումն 
կալ կանգուն կին Պալոթև, որ ի ձախուն ունի աղեղն հանդերձ 
կապարճիւք, աջու ձեոամբն մ ատ ուզան է պսակ ՜ճա՜ճանչաւոր (նշա¬ 

նակ արևելից)• գ֊իր շուրջանակի «Պա ր թևս» ստ ան . Լր* ՝Ծեր ակ*» 

(Ր&րէհւո Տ. 0.) (ԳաթըրՀ« Պւա/. Տիեղ, ք*. 175)* Վ^աղարշ չհասաւ 
իլր խնգ րոլնք քանզի, ինչպէս կը պատ մ է Զուլ* Ասալիտոլինոս որ 
դրեց ի վերջ կոյս դարու, այսինքն իբր 100 տարի յետոյ «ԱՏւ– 
տոնին ոս չառ» լանձն տալ թագաւորին Պար իմ ևաց զա թոռն ոսկե– 
ղէն, զոր հանեալ էր ի Պարթևաց Տրայիանոս՝» (8ուլ, ^\ապիտ• |ԱՆա. 

Պի* Թ)ւ Ալս զլացումն, ինչպէս նաև թերևս դրուիլե Հալոց վրալ 
նոր թագաւոր առանց նորա հա՜ճութեան՝ զալրացոլց զՎ^ազարշ 
ալնսլէս, մինչև խորհել նմա լարձակել ի Լայս, բայց կասեցոլՀ 
զնա \Լնտոնինոսի նամակն, ինչպէս ունի նոլն պատմագիր• «Թյյ* 

թով ևեթ եղև բաւական դարձուցանել զթագաւորն Պարթևաց ի 
խորհրդոյն զոր ունէր լարձակելոյ ի Լայս» (&ուլ* Աապիտ• անդ)։ 

7. Վ^աղարշու Ւ~ի այս խորհուրդն կատարուեցաւ (161—163) 

առ յտջորդաւ նորա Վաղարշու 1*. (Արշակ 1՝Է. (149-191), յեա 
մ ահուն \Լնտոնինոսի Պիոսի, առ յաջորդաւ նորա Ս՝ արկոս Iճւրե– 
ղիոսիւ, կամ մանաւանդ առ Ղ^ուկիոսիւ Վ^երոսիւ աթոռակցաւ նո¬ 
րա (161-169), մինչ կը թագաւորէր Լայոց Աքեմենիդայ որդին 
Օոյէւ/ոս (159 —169)* նոսրով զորավար ՀԼաղարշու մ տալ ի Լայս։ 
Հֆոյեմոս խնդրեց իսկոյն օգնութիւն \Տևերիանոսէ կուսակալէ Կա– 

պադովկիոյ։ Պատերազմն եղաւ ի գաւաոին Եկեղեաց, ձախող /ւ 
Լռոմալեցւոց և՛ Պարթևաց։ \Տոյեմոս զերՆաւ ի Լռոմ, ուր առաւ 
սինկղիտոսութեան պատիւ։ Մեռած էին երկոքին զօրավարք, Սևե– 
րիանոս ի ՜ճակատու և նոսրով ի բանտի, քանզի։ տնկալ գերի։ Մէծ՜ 
էր սակայն Լռոմայեցւոց կորուստը, և յաղթութիւնն հանդերձ Լար 
աստանիլ էր ի ձեռս Պարթևաց (161—162)* ՏԼայս պատերազմ գիաէ 
*Լուկիանոս ժամանակակից (ՎասՆ պատմագր* ԻԱ* ԻԵ*)* 

Պարթևաց արշաւանին, Լռոմալեցւոց բեկման և Լայոց ի Պար– 
թևաց նուա՚ճուելուն լուրն հասաւ ի Լռոմ։ Նրար անցան Լռոմտլե– 

ՑԷՔ9 և֊ Տարկ եղաւ Ղ^ուկիոսի Վերոսի, դիտմամբ արշաւելոյ ի 
Պարթ ևս% գալ յարևելս անձամբ։ Յուլիոս հապիտոլինոս (գար Տ*#) 
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բա ւա կան ընդարձակ կը պատմէ Ղ^ուկիոսի ալս արշաւանն, որ 
երկրորդն է յետ ար ղալան էն Տրայիանոլ։ Ըսա Յուլիոսի՝ Վաղալւ– 

շու յարձակման նշաւակ եղաՆ էին ոչ Հալը միայն և. ^Հապադով– 

կիա, այլ և Մսորիք* - ՀաԼայնու ժամանակալ եղև Պարթևաց պա¬ 
տերազմն զոր Վազարշ, որ պատրաստեալ էր յալն աո. Մնտոնինո– 

–է*- Պ ոսիւ% ետ ընդ մեզ աո. Մարկոսն Մւրեղիոսիւ ևւ աո. Վերո– 
սիւ, յետ փախստեալ հանելս յ զՄնդիտիոս Աաւնեղիանոս, որ կու¬ 
սակալ էր լալն ժամ Մսորւոց։ Վերոսի եղև. յանձն պատերազմն 
^աւանութեամր Ներակուտին, և. հաստատեցաւ է խորհդեանն% մնալ 
Անտոնինոսի ի Լռոմ, ուր հասարակաց իրք պահանջէին կալ նմա 
տնդէն։ ք*այց 1ւ ալնպէս լոլղարկէր նա զՎերոս մինչև, ի Պա– 

պուա, թաղեալ նմա ընկեր զոմանս ի սինկզֆտիկոսաց բարե¬ 
կամս, 1ւ լաւել ի նոսա արս գլխաւորս լա մ են ալն գորՆակալու- 

թեանց։ Ա|հ ի դարձին ի Լռոմ իմացեալ, եթէ Վերոս հի լան դա- 
ցեալ էր ի հանուս իոն։ անկաւ լուդի երթալ տեսանել զնա, լետ 
գնելսլ ուխտս լանգիման Ներակուտին վասն առողջութեան նորա։ 
Իբրև լուաւ, եթէ անկեալ էր նա միւսանգամ ի ճանապարհ% եկն 
ալսրէն ի Լռոմ, ուր իսկ ևւ իսկ կատարէր զուխտսն։ Վերոսի հա– 
սեալ լ\Լսորիս% հատ անէ ր լանաուակութիւնս։ ՕԱնտիոք և. ի Ղ*ափնէ 
կրթէր զանձն ի գօտեմարտիկ կռիւս ևւ ի գազանամարտի։ ^պա¬ 
տերազմն Պարթևաց մղեաց ի ձեռն զօրավարաց իւրոց, ևւ աոնոլր 
զք)7/քնա1լա/7/ անուն։ Ւ Լալս իրքն՛ լաջողէին ևս իմն առաւել ի 
ձեռն 0տատեալ Պրիսկեալ, որ առ զՄրտաշատ, և տուաւ երկոցունց 
կայսերազն ևս անունն Հայակա7/։ Մնտոնինոս ի սկզյբան անդ առ 
համեստութեան չառնոյր յանձն զպատիւն, այլ յետուստ ուրեմն 
հաւանէր։ Ւ վճարել ապա պատերազմին Պարթևաց՝ կոչեցան և 
Պարքծեւականք։ Անտոնինոս դարձեալ մերժէր զյորջորջումն, և 
ընդունէր հուսկ ուրեմն (Տուլիոս ^Հապիտ• ի Մարկ. \Լւրեղ* Ը* 

%պատմ ութ իւն ար շալոնին Ղ^ուկիոսի այսպէս կը համառօտէ 
%իոն դրեթէ ժամանակակից. ձՂ^ուկիոս էր յուժի և յաստիս ման– 
կութեան և էր մ էտ ի պատերազմ։ Վասնորոյ և Մարկոս Մնտոնի– 
նոս, յետ փեսայացուցանելոյ գնա ինքևան, տալով նմա զդուստր 
իւր ՂԽուկիղղա% աոաքեաց զնա մղել զպատերազմն ընգդէմ Պար– 

թևաց։ Վաղարշ արդարև այն ինչ սկսեալ էր զպատերազմն, պա– 
շարեալ յամենայն կողմանց լեգէոն մի ոգքոյն հռոմայեցի« պահա¬ 
նորդ յամուր բերդին Եկեղեաց, ընդ հրամանս,տարութեամր Ծևե– 

րիանու։ Վաղարշ կորոյս ի կորովս նետիցն զլեգէոնն և զդ°Ըա~ 
վարս նոցա, նաև ոչ դադտրէր արշաւել ի քաղաքս Մսորւոց, 
զորս առն էր ահաբեկս։ Ղ^ուկիոս հտսեալ յԱնտիոք առնէր հան– 
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գէս զօրուն* ունէր ընդ ի1~րով ձեռամբ բազում հազարս զօրա- 
վարազ, և կացեր ալ ի բա գաբի անդ կարգէր լարգարէր զպէտս 
պատերազմին և լանձն առնէր աս էր ալ զբանակն։ Օա բաջու– 

թեամբ զգէմ կալաւ. Վ^աղարշու և. սարտուցեալ ի նման է գգաշ– 
նակիցս նորա% եղև նմա հետամուտ ի փախստեանն։ \"աղաց մին¬ 
չև. ի Տիզրոն, հրձիգ արար ^0ելևկիա, և. զապարանսն Վ^աղար– 
շու կորՆանԷր ի հիմ անց է Ալլ ի գարձին կորոլս զբաղումս ի զօ¬ 
րա ցն ի սովոլ էւ ի սրաՆութենԷ էւ եմուա լԱսորիս մնացորգօբ 
բանակինն (Ղ՝իոն ՀԱ* 1, 2)* Զիարդ և իցէ% Հռոմալեցիբ ալս ան¬ 
գամ էւս թ՜ափեցին զՀալս ի Պարթևաց ք էւ Սոլեմոս հաստատուե- 

ցաւ ի թագաւորութեանն ի Ղ^ուկիոսԷ Վ^երոս է (169)* Ալս պատ- 
մութեան ևս վկալ են դահեկան բ։ «Ե գահեկանսն Մարկոս ի Ալ– 

րևղէոսի կաԼ է միում կողմանն լետ անուան նորա* «.Լալական* 
(Ճրտ6ա&ատ) և ի միւսում կ ոզմանն% կին մի նստեալ տրտում 
տխուր առաջի գրօշուն Հռոմալեցւոց, և ի ներբոլ գիր% «Հալաս- 
տանն (ճրՈ16Ոա)* գահեկանբ տրՆաթիբ լամէ 164, 165, 166* 

Նսկ Ղ^ուկեալ Վէրէրայ, բաց ի նոլնպիսեաց, լորս երևի գարձեալ 
Լալաստան ի կերպարանս կնոջ նստեալ տխուր ձեռն ի ենօտին 
աո. նշանի լազթութեան Հռոմալեցւոց։ կան և գահեկանբ ալս- 

պիսի ինչ գրով, «Ցաղ/ծովծիւն ԱւգՈԱտեպյէ Հ* և պատկեր 
գից Ցաղթութեան և աո. ոտսն նստի Լալաստան ի մ էջ հալրենա– 
կան գինուց, լեցեալ ի նաւ մի Լլամէ 163 և 164)* կամ ինբն 
Վերոս կացեալ կանգն է նշան լազթութեան և ալր հալ կալ կը֊ 
բեալ ի ներբոլ նշանին և առաջի կալսեր♦ դահեկան պղնձի լամէ 
165). կամ կալսր ղնիզակն ՜ճօճևցոլցանէ է վերալ առն հալոլ (լամէ 
165), և կամ նստի կալսր ի գահոլսն իւր (Տ6^6 0ԱՈ1.Ա) և բակ 
առեալ կալ զորականն, և ի միջի անգ կալ ար բալն Հալոց> որում 
գնէ թագ ի գլուխ ինբնին կալսր Վէրքւորււ, և գիր շուրջանակթ թէ 
ՀձՏուաւ թագալսր Հալոցն ՃՈՈ6ՈԱՏ ճտւէԱՏ)* գահեկան ոսկի 
լամէ 164 և արեաթի՝ լամէ 165» (ԳաթըրՀ. Բ. 176). 

լետ մահուն ^ոմոգոսի (180-192) լաջորգին Մար¬ 
կոս Աւրեղիոսիք Պերտինաբս, Դիգիոս, *Նիգէրք Աղբինոս և \)եպտի– 
մոս \)ևերոս կը կռուէին վասն կալսրութեան (191, 192), և Վա– 

ղարշ ար բալ Պարթև աց (Արշա կ ՒԷ, 149-191) լարեցաւ ի նի– 
գէր ի հակառակորգն Ծեպտիմոսի՝ \)անատրուկ որգի էհւլեմալ, որ 
կը թագալս րէր լալնժամ ի Լալս (190)% մնաց չէզոբ$ չլարելով և 
ոչ ի մին ի նոցանէ։ ԱլսպԷս Լերովգիանոս• «ՂւիգԷր առաբէ խըն– 
գրել թիկունս օգնականոլթեան լարբալէն Պարթևաց և լարբալէն 
Հալոց և լարբալէն Ագրացւոց։ IԷր բալն Հալոց ետ պատասխանի, 
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եթէ չկամ էր օգնել ումեբ9 մ է ալն ի մերձենալ \1ևերոսի հսկե– 
չոց էր ի պահպանութիւն երկրին իւրոյ։ Ար Հայն Պարթևաց խոս- 

՚աացաւ նիդերայ* տալ հրաման նախ արարատ իլրոց դում արել զօրս* 
այսպէս առնել սովորութիւն է թադաւորաց աշխարհին ի ստիպել 
նոցա տալ պատերազմ9 Հանդի չունին րեգ ձեռամբ իլրեանց զօրս 
յջստ օրին ի զինուորեալս թոշակօ բ։ Նսկ ար Հալն Ադրացւոց առա- 

քեաց առ Նիգէր գունդ աղեղնաւորաց ի թիկունս» (Հերովդ* 1՝» 1)* 

1Ա Դի ոնի անինչ» զանուն թադաւորին Հայոց՝ Սանատրու. կ, ինչ- 

պէս պիտի տեսնեն բ յետոյ։ 
Օ ։ Աււ Վ^աղարշու I1* (Արշակ ԻԸ, 191—209), առ որով կը 

թադաւորէր Հայոց համանուն նորա Վ^աղարշ որդի \3անատրկոյ՝ 
՛Պարթև բ և Հայր միաբանելով արշաւեցին Հռոմայեցւոց երկիր- 
ներնք մինչ \)եպտիմ ոս Եևերոս ի կռուի էր րնդ հակառակորդաց 
իւրոց (193—197)* Այս կռիւներէն ետբը, \)եպ տ V ոս \1ևերոս լխ 
նելով յաղթող, վրէ^ խնդրելու, համար ի Պարթևաց և ի Հայոց* 

եկալ յարևելս։ Պարթևաց դէմ սկսաւ երրորդ արշաւանն Հռոմայ– 
եցւոց9 այն է \)եպտիմոսի արշաւանն* Միջագետբ դրաւեցան և 
Տիզբոն մատնուեցաւ յալեր (198)։ Վ^աղարշ արբայ Հայոց որ յա֊ 
ռաջա գոյն խիզախէր ի պատերազմ ընդդէմ 0 ևերոսիք դահի հա֊ 
րեալ ի մերձենալ նորա՝ ընեայիւբ, պատանդօբ և օգնական /լօ– 

րօբ հաշտեցուց կայսրըք որ ճանչցալ գնա։ Այսպէս ունինբ առ 
Դիովնի* «ՀՅևերոս յետ այսորիկ դարձոյց զզէնսն ընդդէմ Պար¬ 
թևացա բանգի մինչ էր նա զբաղեալ բազա բային պատերազմաւ՝ 
•ժամ պատեհ համաբեցան նոբա լինել տէր 0*իջագետաց9 արշաւէ– 
ին անդր անթիւ բազմոլթեամբք և առնուին իսկ զՄեբին՝ եթէ 
չէր Ղ^ետոսա որ զերեոյց զբաղաբն յորում ինբն իսկ պաշարեալ 
էր։ Պարթև.բ ոչ կային մնային դալստեան կայսեր9 այլ մեկնեցան 
յերկիր իւրեանց9 և \3ևերոս օդնութեամբ նաւացք զորս ետ շինել 
ի վեր այ նփրատայ՝ խաղացեալ յառաջ ընդ գետն և ընդ ցամաբ 
առ ափամբբն՝ ոչինչ յամէր, բարւոբ և արագ վարեալ զնաւսնք 
յորոց ի շինուաՆս անտառբ առ Նփրատաւ լինէին նպաստ փայտից 
առատութեամբ —լինել տէր Աելևկիայ և Ւաբելոնի, զորս թողեալ 
էր Պարթևաց։ Առնոյր և զՏիզբոնէ զոր մ ատն էր յաւար զօրունք 
և առնէր կոտորաՆ մեՆ ի բաղաբին9 կալեալ կենդանւոյն իբրև 
հարիւր հազար տյր։ Սակայն չեղև հետամուտ Վ^աղարշու և չե– 
կաց ի իզբոնք այլ որպէս թէ արշաւան նորա ոչ վասն այլ իրիբ 
էր$ եթէ ոչ առ առնուլ զկոզոպուտ բաղաբին՝ մեկնեցաւ ի բտցք 
և՛ վասն վայրացն անտեղեկութեանք և՛ առ ի չդոյէ կարևորացն* 
Ընդ այլ ՛ճանապարհ դաոնայր այսրէնք զի սպառեալ էր զպա– 
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շարսն և զարօտս զորս գտեալ էր զառաջինն։ քԼօրքն անկան 
ղխ ոմանք ընդ ցամաք աո. Տիգրիսիւ, աԱՔ նաւատորմդփւն։ Վ«* 

ղ*որշ Լս*րքա1 Հա1"ց) ոԸԳէ Սանատրկոլ, որ կանխաւ մատուցեալ 
էր ի պատերազմ ընդդէմ Սևերոսի՝ լառ աջ քան զմէր անելն ի կռիւ 
խնգրեաց և ընկա լա ւ. հաշտութիւն խաղազութեան։ Առաքեաց աէւ 
նա կայսրն հրեշտակս, և շնորհեցաւ նմա մի մասն Հալոց փոխա¬ 
նակ հաշտս օթևանն (Գիոն* Հէ. 9)։ Ալս պ էս ունի նա և Հերովգիա– 

նոս, միալն սա Հալոց հետ հաշտութիւնը լաուաջագոլն կր զնէ 
քան զարշաւանն ի Պարթևս • —Չլինելն Ւտրշամալ արքա լին Ա^.– 

րացւոց դաշնակից Նիգեր ալ արարեա լ պատ՛ճառս պա տեր ա ՂմՒ՝ խ ա– 

ղաց Սևերոս լարևելս։ Հասեալ անդր՝ համարեցաւ ժամ պատեհ 
դնել արշաւանս ի Հալս• ալլ թագաւոր երկրին կանխէր առաքել 
նմա ոսկիք ընեալս մեՆագինս և պատանդս, և խնդրէր զնիզակակ֊ 
ցութիլն նորա և զբարեկամութ իւն։ Հաճեալ Սևերոսի ընդ ալն֊ 
չափ նշանս հպատակութեան՝ խաղալր գնալը ի վերալ Ագրացւոց» 
(Հերովդ« 1), 

10. Սեպտիմ ոսի որդին Անտոնինոս հարակա լյա (211-217) 

նորոգեց պատերազմն ընդ Պարթևս առ Վաղարշու Ե♦ (Արշակ Լ» 

209– 216)* ^\ար ակալլա կամ կր առնել նահանգ նաև. էլ Հալս, սւսաֆ 
կոչելով զՎ^աղարշ արքալ Հալոց բանտարկեց զնա (211)* Հալք 
զա լրանալով ընդդիմացան նմա պատերազմաւ և լտղթեցին։ ^\արա֊ 
կալլա կամեցալ առնել հաշտութիւն Պարթևաց հետ սա պալմա֊ 
նալ., որ Արտ ալան ալ Ն-ի (Արշակ ԼԱ» 216– 226)» լաք որդին Վա– 

ղարշու Ն-ի, դուստրը տրուի նմա կնութեան, լուսալով ալնու լինել 
ժառանգ պարթևական պետութեան, բս*լց չլաքողեցաւ, և կալսրն 
սպանաւ լաք որդ տարին (217)* 

ԱլսպԷս ունինք առ *Նիոնի (մատենագիր գարու)» որ լեա 
պատմելոլ ալս կալսեր անառակութիւնը և բռնութիւններն՝ կը 
լաւելու* «Տեսցուք ալժմ, թէ զինւրդ գնալր նա ի պատերազմի։ 
($ետ նենգաւ հաւանեցուցանելոլ զԱբգարոս արքալ Օւո.Հ«ւ|ասւււա> 
նի գալ տեսանել զնա իբրև բարեկամ՝ կալեալ կապէր զնա շըղ– 
թալիւք, և ալնպէս տիրէր երկրին որ մնացեալ էր անտերունչ։ 
Իսկ զթագալորն Հալոց, որ էր գժտութեամբ ընդ իւր որդիս% կո– 
ւԿ նոլնպէս առ ինքն գրով բարեկամութեան, պատճառանօք հա– 
մո զելոլ զնոսա ի հաշտութիւն, և գնալր ընդ նմա որպէս գնացն 
ընդ Աբգարու։ Սակալն Հալք փոխանակ լարելոլ ի նա" ընթացան 
ի զէնս, և ոչ ոք ալնուհետև հաւատալր նմա, մինչև ի միտ 
առնուլ նմա ի փորձոլ, թէ քանի վնասակար է տոն թագաւորի 
վարել նենգութեամբ ընդ բարեկամս։ ••• Ւէոկրիտոս զոր առ ա֊ 
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չ>եաց նա զօրօք ի վե՜րայ Հայոց՝ մաանէր չարաչար ի պարտոլ.– 
թիւ.ն» (Դիոն. Հէ>. 12, 21). Նոյն պատմիչ այլուր (ՀԸ* 1 յ 2* 3) 

յառաջ կը տանի պատմութիւնն այսպէս* «Աետ ալևորիկ Լալն է 
յետ պարտ ութ հան իւրոյ ի Հալս) խաղացոյց պզօրս իւր ընգգէմ 
Պարթևաց պատճառանօբ9 եթէ Արտաւան չառ յանձն տալ նմա 
զգուստր իւ֊ր* զոր կա լորն խնդրեր ի կնութիւն* (Արտ ալան ար¬ 
դարև գիտէր բո*ք։ եթէ դիտաւորութիւն կայսերն էր բանիւ անել 
զդուստր նորա ի կնութ իւն9 այլ արդհամբ ի բուռն առնուլ գթա– 
գաւորութիւնն Պարթևաց՝)։ Անտոնինոս \արակալլա աւերէր զմևՆ 
մասն ևրկրին որ զաշխարհաւն Ս՝ արադ, յարձակեալ մ հևալ 
ստստկութհամբ՝ կորՆանէր զպարիսպս9 առնոյր գԱրբեղա9 և բա– 
ցեալ զգերեզմանս թագաւորաց՝ ցրուէր զոսկհրս նոցա« գի Պար¬ 
թև բ չեղեն նմա դիմադարձդ այլ խոյս ետուն ի լերինս յայնկոյս 
Տֆգրիս գետոլ առ պատրաստելս յ զանձինս ի մարտ>•«« Պարթևբ 
և Մարբ զայրացեալ9 զի այնպիսի վիշտս ետ նոցա կրել գումարե¬ 
լին զօր բազում։ քՀահի հարեալ կայսեր՝ ինբն ևս առն էր պատ– 
րաստութիւնյ աԱ ոչ ժամանեաց տալ պատերազմ, բանգի սպա- 

նաւ ի մ էջ զօրացն9 զորս մեՆարէրն այնչափ և քորս կարի իմն 
վստահ էր»ւ 

11. Յաջորգն հարակաԱայի Մակրինոս՝ սպիպուեցաւ առնել 
հաշտութիւն ընդ Արտաւանայք ղրկեց նաև թագ առ Տրդատ 9* 

որդի թագաւորին Հայոց Վ^աղարշու9 որ մեռաՆ էր ի բատնի (216)* 

Այսպէս Գիոն* «Մակրինոս տեսեալ զԱրտաւան զայրացեալ յոյժ 
րնգ այնչափ վիշտսն որ անցին րնգ նա՝ յարձակեալ ի վեր այ Մի– 
քագետաց բազմութեամբ զօրաց՝ առաբեաց նախ իւրովբ իսկ կա– 
մօբ զգերիսն բանիւբ բարեկամութեան9 հրաւիրետլ գնա առնել 
խաղաղութիւն9 զպատճառ ս վնասուցն անցելոց արկեալ ի ^Հարա¬ 
կա լլա. այլ Արտաւան փոխանակ ընգունելոյ զխնգիր նորա՝ պա¬ 
հանջեր ի նմանէ կանգնել միւսանգամ զամրոցսն և զբաղաբս կոր– 
Նանեալս 9 հանել զզօրսն ի Միջտգետաց և առնել հատուցումն այլոց 
ևս վնասուց գորՆելոց և բանդելսյ շիրմաց թագաւորացն♦ և ապա– 
ւինեալ ի բազմութիւն զօրացն գումէ^րելոց և արհամարհեալ ակ¬ 
րին ոս իբրև աննշան ոբ հասեալ յաւագութիւն՝ բրգէր ի ցասումն 
ա նհն արին և ակն ունէր զոր խնդրէրն առնուլ։ Մակրինոս առանց 
ինչ յապաղելոյ խաղայր ընդ առաջ թշնամւոյն որ եկեալ էր մին¬ 
չև ի Մերինք և ՜ճակատ տուեալ և մատնեալ ի պարտութիւն՝ 
գնոց առնոյր զխաղաղութիւնն9 բազում գանձիւբ և պատարագօբ 
շահեալ և՛ զԱրտաւան և՛ զաւագանին նորա։ Ոչինչ արգել գնա 
դագարեցուցանել և զթշնտմութիւնն րնգ Հայս։ Հաճեալ Տրգատայ 
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(որդւոյ Վ^աղարշու^* ընկա լալ, ղթագն, զոր առաքեաց առ. նա Մ ակ– 
րք,ն ոս (218), աո. զմայր իլլւ արգելեալ զա մ էսս մետասան է բան¬ 
տի ի հարակա Աար զա ւ արն հան էրա լ ի Լայս/ք և զկալուաես հօր ի ւ– 
րոլ ի ^\ապադովկիա՝ք> (*Նիոն* ՀԸ# 26, 27)* 

12– Ր այց Պարթևաց տէրա^թ՜իւնն հասան էր Ւ վ ախ ճան է 
ՆնչպԷս յիշեցինք՝ Ա|տաալան Ե« չեղաւ. ձեռնհաս նոլաճել մեն 
ապստամբութիւնը որ յարեաւ թելադրութեամբ Մրտաշրի \)ասա– 
նեանց9 և հուսկ ուրեմն յետ Հակա տուզ ինչ Ար տաւան սպանուև- 

ցաւ9 րնկճեցաւ Պահլաւ զեղեք և տիրեց Մրտաշրիւ (226) Պարսիկ 
ցեղն9 որ կոչեցաւ \3ասանեան։ 

13. 8ետ կորՆանելոյ Պահլաւ. ցեղն ի Պարթևս* Մրտաշրի 
առաջին գորՆն եղալ ջանալ կորեանել նաև զԼայոցն։ \ձրտաշրի և 
լտջորգաց նորա ջանքն ելին ի գերևք բայց և այնպես 0աստնեան 
հարստութեան սկիզբն ի Պարսկաստան% ե դարագլուխ ի պատմու– 
թեան ոչ Պարսից միայն9 այլ և Լայոց։ Բարեկամութիւնն որ կար 
է մեջ և. պ արթևաց ի պատճառս ազգականութեան տիրող 
ցեղին իբրև Պահլաւ փոխուեցաւ ի թշնամութիւն9 և Լայք միտե¬ 
ցին ի Լռոմայեցիս անդր9 թշնամիս Սէասանեանց9 որ կը ջանային 
ոչ միայն ջնջել Պահլաւ հարստութիւնն որ կը տիրեր ի ԼայԱք 
այլև մերժել հանել զԼռոմայեցիս յԱսիոյ։ \)ասանեանց այս խ*ր~ 
հուրդը չյաջողեցաւ։ 8ետ ստեպ և անստոյգ պատերազմաց Լռո– 
մայեցւոց ընդ \Տասանեանս9 ի պատերազմեն Մղեքսանդրի 0ևերոսի 
(226) մինչև ի վերջին ճակատն Լադերիս սի (297), և իբր 70–ա– 
մեայ շփոթութեանք կամ ըստ ազգային աւանդութեան (Մդաթան– 
դեղոս) նոյնչափ ամաց անիշխանութեան ի Լայս։ Պա^յալ, հարըս– 
տութիւնն Լայոց կը հաստատուի մեՆաւ Տրդատաւ ի ձեռն հռո¬ 
մեական զօրութեանք քրիստոնեութիւնն կը մտնէ յաղթական ի 
Լայս դարձեալ հռոմեական ազդեցութեամբք և իբր հարիւր ամօք 
լետոյ դիւտիւ նշանագրին կ՛սկսի փառաւոր մատենադրութիւն • 

քրիստոնեական քաղաքակրթութիւն կը զօրանայ ի ձեռն մեեարոյ 
քահանա յութեանք թագաւորութիւնը կ՛առն ու աւելի ազգային ձևք 
և պատմութիւննք որ մինչէժ ցայն վայր եր օտար և հեթանոս 
աղբիլրներե% կ՛սկսի լինել տոհմայինք որպես ասացաւ այլուրւ 
փառաւոր սկիզբն9 բայց վախճանը կը գտնենք տխուր։ 

Մեր կարճ պատմութեան մեջ ^0 աս աներ անց* անցանք համա- 
ռօտիւ զ\Լրտաշրե> հիմնադրեն \3ասանեան հարստութեան, թե 
ինչպկս կորՆ անելով Պահլաւ ցեզն9 որ իբր յերկերիւր ամաց հետե 
Հ\Լրտալանալ 44) կը տիրեր Պարթևաց* նոր կրօնական9 քա¬ 
ղաքային և զին ոլոր ական կարդօք հաստատեց տերո*–թի*–նը9 որ 
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առ լաք որդօբ նորա > ման ալանդ առ. Նապհով ք» առ. Ցաղկերտիւ Ա« 

և. առ Վուաէ/աւ. Ե* ղօրացաւ ալնպէս՝ մինչև, սպառնալ բազմիցս 
հռոմեական պետ ութ՜ երան։ &որմէ հետէ Հռոմալեցիբ գտան մուտ 
լԱսիա՝ բոլոր արևելեան մևՆ տէրութ եանց-նախ Աիհրդատալ 
հանդերձ Տիդրանաւ և ապա Պարթևացա մերթ առանձինն և մերթ 
Հալոց հետք ինչպես նաև. \)ասանետնց դլխաւոր ք անբն եղաւ 
ղՀռոմալեցիս հանել լԱսիոլ։ &*էպէտ և ոչ բոլորովին 9 դէթ սաչափ 
միալն լաջողեցանք որ Հռոմալեցիբ չկրցան իսպառ նուաճել գեր- 
կիրն անդր բան ղԵփրատ* Միջադետբ մեՆաւ. մասամբ9 որպէս և 
Հալբ մնացին տատանեալ ի մ էջ ալն երկու ազդաց9 առա լելս 
պէս9 մանաւանդ Հալբ՝ ընդ ազդեցութեամբ Հռոմալեցւոց։ Հալբ, 
թէև ուրոլն թագաւորութիւե՝ չեղան կարող, երկրին գրից և. ու¬ 
րիշ ներբին և արտաբին պարագաներու պատճառաւ9 ունենալ 
անկախ դոլութիւն։ Լեպուի, սովորութեանց9 թերևս նաև կրօնից 
մերձաւորութեամ բ9 աո Պահլաւ հարստութեամբ նաև տիրող ցե¬ 
ղին ազգականութեան պատ՛ճառ ալ՝ Հա լաստան մ իտեալ լիւր լարե– 
ւելեան դրացին մանաւանդ բան լարևմտեաննք քՀա1ց և. ոչ միում 
լարեալ կատարելապէս (Տակիտոս^՝ առ \\ասանեամբբ (առ որովբ 
եղաւ Հալաստան բրիստոնեալ) ^(քէրյ կրօնից և ազգականութեան 
կապը միանդամալնք ուստի և դրգռեց \\ ասան եանց ատելութիւնն 
իրեն դէմ♦ և թէպէտ աւելի սերտիւ կապեցաւ Հռոմալեցւոց հետ 
իբրև, դաշնակից և կրօնակից և ազատեցաւ նոբօբ բանի բանի 
անդամ \3ասանեանց կողմ էն սպառնացեալ վտանգ էն՝ հուսկ ուրեմն 
հռոմէական աղդեցութեան տակալ տկարանա լովն լարևելս և ներ– 
բին երկպառակութիւններէ հիւեեալ ի վախճանի անկաւ իսպառ 
ընդ իշխանութեամբ երկու հին ոսոխ տէրութեանց։ 

Ալս դժբախտ ճակատադրէն թելադրեալ կը փորձուին 
ոմանբ երբեմն բրիստոնէութեան ըեՆալել զանկումն մեր* որպէս 
թէ Հալբ բրիստոնէութեան պատճառաւ էր որ եղան ատելի երկու 
դրացեաց ևս9 II ասանեանց և Շունաց միանդամ ալն* \) ասան եանց՝ 
իբրև բրիստոնեար և Յունաց՝ իբրև. հերձուաՆ արևելեան եկեղե¬ 
ցի էն ք ոբոլ դուստր էր բրիստոնեալն Հալաստան։ Ւալց պատճառ բ 
անկման Հալոց են պէսպէս9 ներբին և արտաբին։ Ներբին պատ¬ 
ճառ բ ենք որպէս ասացալ՝ դիր բ երկրինյ որ առնէր գնա ասպա– 
րէզ անդուլ պատերազմաց ի մ էջ երկու հակառակորդ տէրութեանց 
(ք*իդդէր)՝ սակաւութիւնն—«Եւքբ աեու փոբր և. թուով լպժ ընդ 
փոբու սահմանեալ» (խոր* Ա* 1*)» և. աւատալին (ք60(1&1) դրու՝ 
թիւնն։ Նսկ արտաբին պատճառ բ են՝ երկու դրացի մեե տէրու– 
թեանց միոլն մոլեռանդութիւնն և միւսոլն լոռի բազա բա կան ու- 
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թիւնն։ Ալնպկս որ եթկ Լա լաս տան մնար ևս հեթանոս՝ հալա– 
նական կ թկ կորՆանկր արաբական գօրութենկն, ինչպես եզաւ 
բան գնա շատ աւելի հգօր արևմտեան դրացին, նաև կ*ընկղմկր 
ի նմա կրօնիւ, ինչպես եղաւ միսս դրացին, արևելեանն« մինչ 
բրիստոնկութիւնն իբրև եկեղեցի՝ աուաւ գրեթկ բարբարոս Լալուն 
ոչ միալն լինել մասնակից բրիստոնկական բաղա բակրթութ եանք 
ալլև անել միութիւն՝ որմկ զուրկ կր և լորոլ ի շնորհս կալ ցարդ 
և կր շնչկ։ 

15, Ղնելով ալս գրութիւնը՝ գանբ ալժմ բուն պատմու* 
թեան ըստ *Նիոնի, որ Աղեբսանդր 0ևերոսի (222—235) 

տարին հրաժարեցաւ բազա բտկան դորՆերկ, ուստի և կր ժամ ա– 
նակակից և ի մօտոլ տեղեակ։ Արտաշիր ի սկզյբան տկրութեան իւ– 
րոլ (226) լարձակելով ի Լալս՝ տեսաւ ընգգիմու թիլն մեն լալն- 

ժամու թտգաւորկն Լալոց, առ. որ ապա լին աՆ կին որ՚էիք. Աքաա" 

լան ալ»—ախազում ապստամբութիւնբ լարեան Լառ. Աղեբսանդրիւ 
Սևերոսիւ) ի կողմանս կողմանս։ Էին որ թկպկտև սաստիկ 
ցաՆուցան♦ ալլ անցբ որ է ՚&էիքագետսն անցին՝ կին ահաւորագոլն 
ևս և բաւական ի զարհուրեցուցանել գամենեսին, ոչ ի Լոոմ մի- 

ալն, ալլ և ի գաւառս։ Արդարև Պարսիկ ոմն Արտաշկս (Արտա¬ 
շիր) անուն, լետ լաղթելոլ Պարթևաց լերիս ճակատս և սպանա- 

նելոլ գթագաւոր նոցա գԱրտաւան՝ խաղաց ի վերալ Ադրացւոց բա~ 
ղաբինք առնել գնա տեղի ապաւինի արշաւանաց իւրոց ի վերալ 
Լոռոմոց։ ^ՀորՆանկր զբաղումս ի պատ ուա բաց բազաբինք ալլ կո– 
րուսեալ բագմոլթիւն մեՆ զօրաց ի դարանի ուրեբ անցանկր ի 
Մարս, և դրաւեալ մերթ բռնութեամբ և մերթ երկիւղիւ զմեՆ 
մասն երկրին, որպկս և աշխարհին Պարթևաց՝ դալր մինչև ի Լալս։ 
Անք. վանեալ վկանդեալ ի բնակաց երկրին և ի Մ արաց ոմանց և 
լորդւոցն Արտ ալանալ՝ ելանկր փախստեալ, որպկս ասեն ոմանբ, 
կամ որպկս ալլբ ասեն՝ դառնալր լետս դումարել մեՆ ևս բազմու– 
թիւն զօրաց* (Գֆոն* դիրբ Գ* 3)է Փադաւոր երկրին հ ալանա կա– 
նապկս կր ալնք առ որ ըստ նմին իսկ *Նիոնի, ինչպկս տեսանբ 
վերադոլնն՝ ամօբ ինչ լառաջ (218) Մակրինոս ղրկաՆ կր թադք 
ալն կ Տրդատ ք՝է ոբգ֊ի Վ,աղարշու։ Ջեն արդարև գարմանբ, թկ 
որդիբ Արտաւանալ ապա լին աՆ կին առ Տրդատ ք՝* կամ նոսրով, 
և ալնպկս սաստկութեամբ ընդդիմացան Արտաշրի. բանգի երկու 
թագաւորբ, Տրդատ (ըստ ազդ ալին ալանդութեան նոսրով) և 
Ար տա լան կը թուին լեալ մօտաւոր ազգական բ, հաւանակտնապկս 
եղբարբ իսկ։ Ադաթանդեղոսի ձեղբալրոլթիւն ազդականութեան* և 
^գիշկի նամակին ձհօրեղբալր* բառերուն միալն նալելովլառաջ- 
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ն ում մասին պատ մ ութ երան մերոյ 86, 87) ասաղա ք, թէ Արա 
ատ լան և. նոսրով էին եղբարբ* ^ա| սակայն ու ւ՚է։ աւանգութիւն 
ազգայինք որ յայտնի իսկ կը դնէ զԱրտաւան, զվերջինն Պարթև. 
թագա լորտ ղ* եղբայր V*ոսրովու։ ԱյսպԷս սւեիմբ ի յունարէնն Այշ.ա– 

թանգեղոսի* €&ետ մահուն 1 ՜Լրտալանայ, սպանելսյ յԱրտաշրԷ յ/ւր– 
դւոյ Աասանայ% այս գոյժ հասանէր աո. նոսրով ար բայ Լա լոզ եղ¬ 

բայր Արտաւանտլ, որ (^ոսրսվ^ էր երկրորդ ի աէրութեանն Պար¬ 
թևազն (Ագաթ* 8ուն* Ա). և ի գիրսն ՏՀենոբայ♦ *1Լնդ ժամա¬ 

նակս թագաւորութեանն Ւ1ոսրովայ որգւոյ Վ^ազարշայ վրէժխնգիր 
լինէր (նոսրով) Այւ տա լան այ եդբօր իւրոյ* և ի գոոալ երկուղ թա¬ 
ղալո ր աղն, ար բային Հայող և Պարսիղ՝ սաստկաղաւ մարտ պատե¬ 
րազմին յ և զօրս* ղաւ ար բայն Հայողէ և սկսաւ ապականել գերկիրն 
Պարսից ամս տասն*** և եղև միջնորդ ար բալն նենաղ, և ոչ կա- 

ր*»ղ գրաւ ել զսիրտ նորա ի հաշտութիւե % այլ սովով և սրով հա– 
նէր (Ւոսրով|) զվրէժս եղբորն իւրոյ զոր եստան տրբտլն Պարսից» 

(քՀենոբ, Պաւք* Տարօն* էջ 20, տպ* Վէնէօ. 1832)։ Արդարև ոչ 
®ք աթանգեղոսի յունարէն յաւելուտեին և ոչ քԼենոբայ կրնանբ 
ընեայել կատարեալ հաւատարմ ոլթիւե * աւելի զօրաւոր է սակայն 
վկայութիւնն Ագաթ անգեղս սի և Աղիշէի նամակին, եթէ այն նա¬ 
մակն է վաւերականք այսինբն գրուաե բուն ազգին կոզմանէ և ոչ 
զիստ նղէշէի պատմութիւնը գրողին* և այս երկու Հ^ր^ի^բ* մա- 
նաւանգ նամակն՝ չեն հակառակ եղբայրութեանն Խոսրովղւ և Ար– 

տաւանայ։ Արդ որպէս ասաղաբ% Արաաշիլւ, ըստ Ղփոնիյ տեսնելով 
Հայող և Ա արաղ միաղելող կոզմանէ ընդգիմութիւն՝ կեր թայ ժո¬ 
ղովել նոր և աւելի քօրս յաբևելեան սահմանաղ Պարսիղ և կու 
տայ (230 — 234) պատերազմ րնգ Աղեբսանգրի Ս/ւ երոսի9 ընդ որում 
կը թուի թէ միաբան էին Հայբ։ 
ա. Աևերոսի յաքողութեան ւ|րայ միաբան չեն կարեիբ հռո– 

մայեղի պատ մ չաղ։ Ըււա Լտմբրիտիոսի (լատին պատմիչ իբր ժամա¬ 
նակակից, այսինբն 50 ամօբ միայն յետոյ բան զ\)ևեր/ւս) 0ևերոս 

՚եղաւ յաղթողք թէպէտ Հերովդիանոս գրեթէ նոյնչափ յետոյ՝ կը 
պատմէ զ հակառակն։ *\ը դնեն բ հոս Լամբրիտիոսի պատմութիւնը, 

որ հաւանա կան ա գոյն կը թուի շատ կոզմանէ* «ւԱղեբսանդր չուեաղ 
մեեաւ պատրաստութեամբ ընդդէմ հզ°ր աՂ1էէ^յ Պարսիղ և յաղ– 
թեաղ արբային նողա Արտաշրի։ Էր տեսանել զկայսր որ երթ այր 
ի թևս իւրոյ բանակին, բաջալերէր զզօրսնք շրջէր ի ՚ճակատու անդ 
ընդ նետիւբ թշնամւոյն, ղուղանէր բաջութիւն զարմ անալի և 
տայր բանիւբն ազնուական իմն եռանդն իւրաբանչիւր զինուո– 
րէ։ Ցէս» յաղթելոյ և առնլոյ փախստեայ զհակառակորդն զայն ա– 
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հեղք որ եկեալ էր ընգգէմ նորա եօթնհարիւր փղօրք հազար 1ւ 
ութհարիւր գերանգազէն կառ օր և բազում հազարօր հեՆելոց^ 
\ԼղևրԱանգր գարձաւ իսկոլն լ\Լնտիոր 1ւ մեՆացոլց զզօրսն աւա* 
րօրն զոր առեր ալ էր ի Պարսից* զի տալր հրաման զօր ապետացն 
և. զինուորաց՝ պահել զոր ինչ առեալ էր նոցա լերկրէ անտի թըշ~ 
նամւոլն։ 8 ալնժամ զառաջինն տեսան կալանա լոր ր պարսիկր ի մէջ 
Լռոմալեցւոց ։ Եւ զի թագաւորր ազգին ալնորիկ նախատինս մեն՜ 
համարին անձանց, եթէ հպատակր նոցա անկցին գերի% գնեցան 
գերեալրն արեաթոլ։ Եպերսանգր զգինս փրկանացն թողոլր նոցա* 
օրոց կալեալ էր զնոսաք զմասն ինչ միալն անտի առեալ ի գանձն է 
\Լզերսանգր երթալր լետ ալնորիկ ի Լռոմ9 ուր կատարեաց նա 
մեեաւ շրով զձազանսն և խօսեցաւ առ Ներակոլտն օրինակ զալս•֊ 
(րաղուաե ի գիւանէ անտի Ներակուտինյ եօթներորգ աւուր կա֊ 
ղանգացն հոկտեմբեր ամսոլ՝Ծերակոլտ Լռոմալեցւոց9 լադթեցար 
Պարսից։ Երկալն ճառր աւելորգ ենք պարտ է միալն գիտել ձեզ* 
թէ պի՛նչ նոցա զօրութիւնն էրք որպիսի պատրաստութիւն նոցա է 
Նին նոցա եօթն հարիւր փիզր, աշտարակ օր բարձելովր աղեղնա֊ 
լորօր և. նետիւրէ ^ալար ի նոցանէ հարիւրսք երկերիւրր սպա* 
նան ի ՛ճակատ ու անգք ահրար ալսր զութեւտասանսն միալն։ (\ւնէին 
կառս գերանգազէնս հազար• մարթ էր մեզ բերել ի նոցանէ եր* 
կերիւրյ որոց երիվարր կորուսեալ էինք ալլ չթոլեցաւ մեզ կարե* 
ւորք րանզի գիլրին է ցուցանել ձեզ ալլս։ Ցազթեցար հարիւր և 
րսան հաթզար հեՆելոց և սպանար ի պատերազմի անգ տասն հա* 
զար սպառազէն վ առեալ, զորոց զզէնսն տուար մերոց զինուորաց։ 
^Հալար գրազումս ի Պարսից զորս վաճառեցար ։ Iաւաճեցար զամե* 
նալն երկիրի* որ միջոցի անգ երկուց գետոց, ալն է զՄիջագետսք զոր 
կորուսեալ էր Լեղիոգաբազալ։ Ւորտակեցար և. ար կար ի փախուստ 
ղ\Լրտաշիր9 զա հեզն 1ւ զօրութեամբ Լւ համբաւովք եւ աշխարհն 
Պարսից ետես գնա փախստեալ, թողեալ ղնշանսն անգէն ի տեղ* 
լՈջն% ուր երբեմն կորուսեալ էր մեր զմերսն։ ԱՀա9 Ներակոլտ 
Լռոմալեցւոց, զոր ինչ արարարս։ Զեն աստ պէտր ճարտարխօսու–* 
թեան։ քԼինուորր մեր գան մեՆացեալ* լաղթութիւնն տալ մոռա¬ 
նալ զվաստակ։ *ձեպ անկ է արգ սահմանել աղերս պաղատանաց 
առ ի լալտ առնելոլ զշնորհակալութիւն մեր առ գիո։ ՝ԾերակոլտՆ 
ետ պատասխանի ի ձալն ցնեոլթեան• \Լլգոստէգ Այլեր սանդրէ ք 
տեսանեմր ղնշանս լաղթութեան ձերոլ9 տես անեմ ր և. զլազթու- 
թիլն ձեր։ Փառր մանուկ կա լսեր մերում ք հօր հալրենեացք րա* 
հանալապետիգ մեեի։ Փառր մեզ9 եմր ամենալն ուրեր լաղթոզ։ 
Վ^ստահ ի լաղթել է նա՝ որ գիտէն հրամալել զօրուն։ Երանելի" է 
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Ներակոլտս 9 երանելի զօրդ* երանելի" ժողովուրդն հռոմ էական։- 

Ազերսանդր լետ արձակելոլ զեերակոլտն՝ ել ի հա պիտ ոլթ ոնն 9 մա* 

աոլց զոհս է *^ի մեհենին պատմուճանս պարսիկս։ 
Ապա մատուցեալ առ. ժողովուրդն՝ ասէ* Արր հռոմւեցիրք §աՂ~ 
թեցար Պարսից և. աեար ալսրէն զզօրս մեր լի աւարօլ>է Խոստա¬ 
նամ ր բաշխել ձեզ պարգևս* վազիլ տացուր ի կրկիսի անդ խաղս 
պարսկականս։ ՀԼալսոսիկ գտար ի տարեգիրս և բազում մա- 
տեանսէ Թայջ և ալնպէս ոմանր ի մատենադրաց ասենք եթէ Ազեր– 
սանդր ոչ միայն չկարաց լաղթել ար բալին Պարսից՝ ալլ և մատ– 
նութեամբ միոլ ոլրումն ի դերելոց անտի՝ ստիպեցաւ, առ. ի չմատ– 
նելոլ ի պարտ ութիււն% աճապարել ի փախուստ։ Այ^ ասել զալս հա¬ 
կառակ բազմացն կարՆեաց չէ մարթ նոցաք որոց անցեալ իցէ Ը**դ 
բազում մատեանս։ ՝$անզի9 ասեն9 Ազերսանդր կորոլս զզօրսն ի 
սովոր ի ցրտոլ և ի հիւանդութենէ 9 որպէս Հերովդիանոսն պատ- 
մէ։ Ազերսանդր լի փառ.օր9 ընկերութեամբ Ներակուտին և կար* 
դին ասպևտաց է համօրէն ժողովրդեան և բազմութեամբ կանանց 
և մանկտւոլ9 մանալանդ կանանց զորականին9 գնաց հետի լապա– 
րանսն9 մինչ կառր նորա լազթական երթալր զկնի նորա9 ձդեալ ի 
չորից փղաց։ Ւարձեալ ի վեր ալ բազկաց բազմութեանն՝ հափի ւ ա– 
րար (Աղերսանդր՝) զկարճն զալն ճանապարհ ի չորս ժամս9 մինչ 
ամբոխն աղաղակէր* էԷտէ Հռ–ոժ ։ զի ողջ է Աղերս անդր։ I1 վա– 
ղիւ֊ն զկնի խաղուց կրկիսին և տեսլեանց ի թատերն՝ բաշխեաց 
կալսր պարգևս հռոմեական ժողովրդեան և ըստ օրինակին Ա1#ա/ւ– 

նինոսի9 որ նուիրեալ էր ի լիշատակ Փաւստինեալ արՆաթ ի սնունդ 
մանկանց և աղջկանց՝ Ազերսանդր հաստ ատ էր այնպիսի ինչ ի լի• 
շատ ակ Մամեալ (մօր իւրոլ)։ Պատերազմն մատուցաւ լառաջ ի 
ձեռն 8 ունեալ Պաղմատեալն (Լյսմբր* լԱղերս* Սևեր* 54—58). 

•Լիտրդ և իցէ% հաւանականադոլն է9 թէ Ար տաշիր լաղթուեցաւ ի 
Հալոց և ի Հռոմալեցւոց միացելոց9 թէպէտ ոչ առանց մեՆի վնա– 
սու ալսց վերֆնոց ։ 

17։ Ազերսանդր Սևերոս կսպանուի (235)* և մինչև 238% 

Ս* արսիմինոս Խ՝րակացիք երկորին %որդիանոսր9 ապա Պոլպիէնոս 
Մարսիմոս և $ աղբին ոս կ սպան ո լին հետզհետէ9 և կ՚ընտրուի Գոր– 
դիանոս (238-244)* Ա|ս միջոցին9 ալն է 235-238% կը մեռ¬ 
նի Ար տաշիր ք մինչ կը պատրաստ էր նոր լա րձա կումն ի վեր ալ Հալ¬ 
ոց և Հռոմալեցւոց։ Ւալց Հայր կը թուի թէ էին ազատ ընդ ազ– 
գեցութեամբ Հռոմալեցւոց և բարեկամ նոցա9 բանգի առ 1) արսի¬ 
մինոս իւ ք^րակացւով (235-238) կը գտնենր զՀալս օգնական նի¬ 
զակակից նմա ի պատերազմին ընդդէմ %երմանաց (236)*-Մարսի– 
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մինոս ւաՆէր ընդ իլր տմբալ, բազմութիլն զօրացք դրեթէ զհամօ– 
րէն գունդ Հռոմալեցւոց9 որպէս և բազմութիւն մեՆ աղեզնաւո- 
բաց լ\ԼրուեստանԷ9 լՈւռհալաստանԷ և ի Հալոցն (Հերովդ♦ V* 5)ւ 
Աօ. Նապհով Ա# (240—271) կսկսի թշնամութիւնն աւելի մեՆ՜ զօ– 
րաւթեամբ։ Նապուհ կը լարձակի (241) Հռոմտլեցւոց երկիրներուն 
վրայ է Մ էջ ադետս և. լԱսորիս։ Մերին կը սլաշարուի և. կ*առնուի 
լետ երկար և լամ առ. ընդդիմութեան։ Նապուհ կսպառնալ Սնտիո– 
ՔաԻ հԸ ՒաՂա1 մինչև, ի Կապագովկիա և է Կէլէկէա, Կը թոլէ 
թհ Հ ա լաստան ևս չմնաց ազատ լարշալանաց Նապհոլ, բանգի, 
ինչպէ ս պիտի տեսնենբ լետոլ% Ար տա շատ մալրաբաղաբ Հալոց ին֊ 
կաՆ էր ի ձեռս Պարսից ք երբ %որդիանոս սկսաւ զի*֊ր արշա– 
լանն ընգդէմ Պարսից (2 43) է 

1@, Թէ &նչ եզաւ Տրդատ (՝♦ և ով լաջորգեց նմա՝ չունինը 
լիշատակոլթիւն արաաբին ժամանակակից պատ մ ութ են է: 2 1 $–էն, 
որ է տարին լորում Տրդատ Թ* ընկա լա լ թադ ի Մակրինոսէ լաջոր- 
դէն ՊարակաԱալիք մինչև ի գերու թիւնն Վռազեր իանո սի (260), կը 
դտնենբ մի ալն լիշուաՆ Տրեբեզղիոսէ Պոզիոնէք հռոմալեցի պատ- 
մադրէ ոչ հեո֊ի ժամ տնակալ \Լրտաւազդ ոմն իբր թադաւոր Հալ¬ 
ոց յ ինչպէս պիտի տեսնենբ ի ստորև։ %որդիանոսի արշաւանն ընդ- 
դէմ Պարսից լաջողեցաւ9 ինչպէս կը պատ մ է Ցուլիոս Կապիտոլի– 
նոս դրեթէ ժամանակակից (ալն է իբր 40 ամաւ լետոլ բան զ^որդի՝ 
անոս)♦—Հ^հորդիանոս լետ բանալոլ զմեհեանն Ցանոսի9 (իբրև ի նշան 
թէ կալր պատերազմ առաջի)՝ խաղաց ի վերալ Պարսից ալնպիսի ահեղ 
բանակտլ և ալն չափ ոսկւով9 մինչև մարթել օդն ութեամբ գաշնաւո* 
րացն և իւրոլ զօրուն լազթել ազդին ալնմիկ։ \\նցեալ ընդ Միւ- 
սիա հարկանէր վանէր, զհետ մտեալ հալաՆէր զորս միանգամ թըշ* 
նամի էին նմա ի ք^րակիա» ապա միջամուխ լեալ լԱսորիս՝ խազալը 
ի վերալ Անտիոբալ, որ լալնժամ ի ձեռս Պարսից էր։ Ածֆ բազում 
՜ճակատս տուեալ լազթէր9 խախտէր զթադաւորն Պարսից Նտպու^* 
ապա զկնի \Լրտաշատու առնոլր զԱնտիոբ9 զի*առան և զՄՆբին, 
բաղաբբ, որ ընդ Պարսից իշխանութեամբ էին։ Փ՝ագաւորն Պար¬ 
սից երկնչէր լոլժ ի *\՝որդիանսսէք մինչև - թէպէտ գիտէր գի։ ր զօ– 
րութիւն և զմերն-հանել զզօրս իւր ի բազա բաց մերոց և թո¬ 
ղուլ զբնակիչս նոցա աո.անց իրիբ վնասսւ և բռնութեան։ Ալսպէս 
Պարսիկբ ք զորս երկիւզ էր տեսանել լՆտալիա՝ մտան էին է^րկիք 
իւրեանց լահէ զօրացն %որդիանու9 և արևելբ համօրէն լին էին 
մի ւսանդամ Հոռոմ ոց։ *հորդիանոս ունի թուղթ աո. Ներակոլտն 
օրինակ զալս• քԼԱնտիոբ կորզեցաբ ի լՆոլ Պարսից։ Տուաբ միւսան- 
դամ հռոմէական պեաութեան զի1 առան և զաԱ ե֊ս բազաբս։ Ս՝ա– 
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տեաք յաււա^ մինչև ի Մերին, և եթե շնորհեսցեն մեզ դիք եք 
թիցուք մինչև ի Տիպյբոն (Տուլ* Կապիա* ի Գորգ* ՒՋ* Ւէ)ւ 

19, Գորգիանոս կքսպանուի 244, և լաջորգ նորա Փէլիպպոս 
(244-249) ի գաշինսն ընդ Նապհոլ թոզուց Պարսից զՄիջագետս 
և ալս պես մնաց առ. լաջորգօք նորա , առ. Գեկոսիւ (249—251) և 
առ. Գազոսիւ (251-253), որ գրւաղեալ էին գթական պատերազմ¬ 
ներով և ներքին խ ռովութեամբք ։ ճաշորդն Գազոսի Վ^ազերիանոս 
(253 —260) կու գալ լարևելս (259), քայյ լաղթոլելով կը բըռ– 
նուի գալով։ 

20. Ալնուհետև Նապուհ առա լել ևս համարձակութիւն 
առն լոք կը խազալ Մնտիոքալ վյրալ և կը գարձոլնէ լալեր զքա– 
զաքն* բտլց ի գտրձին լետս, կք անցներ *Ե^յաւա՝ ՊաՀ– 

միւրալի իշխանն (\գենատոս կը զարնե հնա չարաչար (\ւռհալի 
մօտ, կ1 առն ու. զՄեբին, կը վանե զՇապուհ ի Միջագետաց և կը 
կոչուի ի Լուոմալեցւոց գԳուքս արևելէց». բալց ինքն իւր աո՜աջին 
լա ղթ ութ են էն հետե աււ Նփրատալ (260) կը կոչեր զանձն թա¬ 
գա ւոր Պալմէւրալ» (^էԳԳ^0)։ 

Պալմիլրա, ըստ Մրաբացւոց Թտամ որ, անուանի քաղաք անա¬ 
պատին \Լրաբիոլ, ի մեջ Մսորւոց երկրին և Նփրատալ, Պալմիւրա, 
ալսինքն արմաւենի կոչուաՆ ի Լուոմալեցւոց իւր գեղեցիկ արմա– 
ւենիներուն պատճառաւ, մեեանուն և^վաճառաշահ իւր սքանչելի 
գրիւքն իբրև ՛ճանապարհ վաճառ՜ական ութեան ի մ էջ արևելէց և 
արևմտից—կը կարեուի շինեալ ի 0ոզոմոնեէ (Ննեցաւ երկար ժա¬ 
մանակ փոքր իշխաններ, որ պահեցին զփնքնօրենութիւն իւրեանց 
մինչև գար, երբ եղան հարկատու Լռոմալեցւոց։ Այօ իշխաննե– 
րեն եր Ոգենատոսս ալս, որ մեՆամեե քաջութիւններ գորՆեց ոձ 
միալն Պարսից գեժ, ինչպես պատմուեցալ հոս, ալլև երեսուն 
բունաւորաց (ապստամբ իշխանք, որ առ Վ^ազերիանոսիւ, ԳաղԷենո– 
սիւ, հզաւգեաւ, \Լլրեզեալ, 253—270, եղան ինքնագլուխ հռոմե¬ 
ական պետութեան ալլևալլ տեղերը) շատերուն գեժ, մինչև ար¬ 
ժանի լինել առնուլ, ինչպես ըսինք% ճԳուքս» կամ օւՀԼօրավար արև- 
ևժտ*> նաև օւՕգոստոսն տիտղոսը։ \ԼլրԷն Օգենատոսի քԼենոբԷա լետ 
մահուան առն իւրոլ առալ անուն <ւԳշխոլ արևելէց», բալց լարոլց 
իրեն գէմ Ա*ւրեղիանու (270-275) երկրորգ լաջորգին ԳաղԷենոսի 
հե^քը* ՀՀենոբիա լաղթուելով ձազեցաւ ի Հռոմ լԱլրեղէանոսե* 
հանգելնորա կորեալ նաև իշխտնութիւնն Պալմիլրալ, որ եզաւ 
նահանգ հռոմեական լամին 2 721 Պալմիլրալի հո լա կապ ալեր ակ¬ 
ները կան ցարգ, 245 հազարամետր ի հարաւոլ արևելէց Ներիոլ 
և 268 հազարամետր ի հիւսիսոլ արևելէց Գամասկոսի։ պահեն 
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տա կա լին Տատմոր անունը* Ցամի 1691 եզան եանօթ \քւրոպա– 
ցւոց և նկարագրումսՆ են գեղեցիկ ի Վոլնէլէ։ Հոս կը գնենք երևելի 
մատենագրի մը խոսքը* ճէրպիսի մեն շահ օգտի կալր մնալը կող֊ 
մանցն Եփրատալ՝ եթ՛ե խաղաղութիւննք որ եկն ետ ընդ ետ զկնիք և 
իմաստունն վարչութիւնք որպիսի էր Պալմիւրալնք ուր վաճառ ռա կա– 
նութիւնք արուեստք և գիտութիւնք էին ի եաղկի՝ լեալ էին տև.ա- 

կանք և չէր ի ձեուն \Լլրեզիանու ալնպէս Ուրագ արագ ի վերալ 
հասեալ և հԼենոբիալ և հո լա կապ մ ալրա քաղաքին Պալմիւրալ 
կորՆանումնք որով ոչ միտլն շողա լորն տեսիլ ալն ինչ երևելոբ 
տէրութեանն լանկարՆ ի մառն մտանէր ք ալլ և համօրէն արու֊ 
արձանեալ երկրին լին էր ալն առ. եղեռանէ»։ 

21. Շապհոլ աո՜աջին արշաւանին ժամանակ ք ինչպէս տե¬ 
սան ք՝ Հալք նուաճեցան րնգ Շապհով (241-243)» ալլ առ. %որ֊ 
զիան ո սիլ ք աո՜ որով ՜Շապուհ մզեցաւ լետս՝ առ՜ին գարձեալ զազա- 

տութիլն իւրեանց (244)* Նրկրորդ արշաւանին ժամանակ լետ կա֊ 
պանացն Վա ղերիան ու (260)% Շապուհ չգպալ Հալոցք նա մտնա֊ 
ւանգ արար զնոսա բարեկամ և դաշնակիցք քանզի Վյազերիանոսի 
գերութեան ժամանակ ք մինչ կիշխեր ՀաքոՏ Ո»րտաւազդ ոմն՝ կը 
գտնենք զՀալս Շապհոլ կողմըք ինչպէս լալտնի է նամակէն զոր 
գրեց Արտաւազգ առ Շապուհ և զորոլ օրինա հը հ ու տալ մեզ 
Տրեբեղղիոս Պոզիոն լատին պատմիչ (իբը 50 ամօք լետոլ քան 
զՎ%ազերիանոս^* -- «Արտաւազգ արքալ Հալոց գրեաց առ Շապուհ 
զթ ուղխն որ զկնի* Ուրախ եմ րնգ փառս քոք ալլ երկնչիմ թէ 
արՆարՆեցեր զհուր պատերազմի մանաւանգ քան լազթեցեր։ ^Վա– 

ղերիանոս խնգրեսցեն և որգի նո ա, և թ՜ոռն, և զօրտվարք Հռո֊ 
մալեցւոց9 և համօրէն %ազղիաք և Ոափրիկէ ողջոլնք և բովան¬ 
դակ Ոպանիա, և ամենալն \%տալիա9 և ամենալն զօրքք որ են ի 
Լիւ րիկէ և լարքւելս և ի Պոնտոս դաշնակից ք Հոռոմ ոց կամ ընդ 
իշխանութեամբ նոցա։ հալար դու զալբ ոմն եեր9 և լարուցեր 
հակառակ քեզ զամենալն ազգս երկրիք թերևս և հակառակ մեզ 
որ առաքեցաքս քեզ օգնական• դրացի քո եմ ք և կրեմ ք հանա¬ 
պազ վիշտս ք լորժամ կռուիքդ ընդ միմեանսն (Տրեբ* Պուշ* ի Վռազեր* 
է»). Ար բարեկամ ութի ւնն Հալոց կը տևէր աո \Լլրեզիանոսիւ 
(270—–275), ինչպէս լալտնի է ի նամակէն քՀենոբիալ թագուհւոլնք 
հակառակորդին Հռոմալեցւոց, առ Աւրեղիանոս կա լոր♦ —«ՏԼենորիա 
տիկին արևելից առ Աւ՜րեզիանոս Ալգոստոս* Ոչ ոք երբէք խըե֊ 
դրևւսց զոր գուդ պահանջես՝ նամակաւէ Փաջութիւն է, որ տալ 
վճիռ լիրս պատերազմի։ Խնդրես լինէն անձնատուր լինել, որպէս 
թէ չգիտիցեսք եթէ դշխոլն ղէոպատրա կամեցաւ մեռանել մտնա- 
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ւանդ քան մատն իւրում պատ ոլոր ՋպակասԷ մեզ ի Պարսից 
օդնութիւնք որում սպասեքք իոկ* Ծարտկինոսք ի մեր կոյս են, 

Լայք ի մեր կողմն։ 0Լւազակք երկրին Ասորւոց հարին պրան ակ քո* 
զքնչ լէնիցիք 1*թԷ *Էտ1$հ ձեռնն որում ամեն ալն ուստեք ակն ու* 
նիմք։ \ԼպաքԷն ի (ւա$ թոզուցուս յայնժամ զդոռոզութիւնդ, որով 
հրամայես ինձ լինել անձնատուր9 որպէս թէ ի$ես լապթ-ոզ ամե¬ 
նայն ուրեք» (Փպաւիոս Վոպիսկոս լատին պատմիչ առ. ^իոկղետիա– 
նոսիլք ուստի և ժամանակակից« լԱւրեզ* 1՝է*)« *&*ԷպԷտ և—–կը յա- 

ւելու պատմիչն-(կայսրն) և՛ զօդնութիւնն որ առաքէր ի Պարսից՝ 
արդեր և.՛ զգունգս \)արակինոսաց և՛ զՀայոցն որոց ակն ունէր 
գշիայն՝ կասեցոյց9 յինքն յանկուցեալ զնոսա եթէ սպառնալեօք և. 
եթէ հնարիւքն։ 

88» 8էա անկման Պալմիւրայ \Լլրեդիանոս կը պատրաստուէր 
խազալ ի վերայ Վ^ռամայ Ա« (273-276), բայց մեռաւ* նոյնպէս 
Պրորոս (276-282), մինչ մօտ էր սկսել պատերազմն առ. Վււա* 

մաւ 8* (276—294)* Կարոս (282-284) յաջորգն Պրոբոսի կատա¬ 
րեց իւր նախորգներուն խորհուրդը։ \Լրշաւանն սկսաւ։ Երկչ ոտն 
Վււաւ/ խնդրեց հաշտութիւն> և. կը պատմուիք թէ էրբ Հ ւեշտակք 
Վււաւ/այ եկան աո. Կարոս խօսել հաշտութեան վրայ՝ դտան գնա 
ի ճաշու9 որ էր պատառ, մի ՛ճարպ խոզի և. չոր ոլոռն։ Կայսրն 
գդլուխ իւր որ էր կնտակ՝ բանալով ասէ♦ «Եթէ թադաւորն ձեր 
չառնու յանձն ընդունել զպայմանս Լո֊ոմայ% արարից զերկիր նորա 
այնպէս մերկ՝ որպիսի դլուխս իմ էն (Տիւր* Պաւ/* \Լրևեր՝)։ \Լյս 
սպառնալիք կատարուեցան ըստ մասին։ Կարոս զարկաւ Պարսիկ¬ 
ներն ի Միջադետսք առաւ 0 ելևկիա և Տ ի զրոն ք անց ալ յաղթական 
մինչև յայնկոյս Տիդրիսի։ I՝ վերայ կար Պարսից վտանգ մեե> որմ է 
զերՆոյց զնոսա կայսեր մահը (284)* (Հաջորդն Կարոսի *Նումերիա– 
նոս (284), զանդիտելով կեցաւ յետ։ (Հայնու ժամանակաւ9 այն է 
284—294, կամ ի մահուանէ Կարոսի մինչև ի թադաւորութիւնն 
ներսեհի (294-303) յաջորդին Վրւաւքայ չկա1 յիշուաՆ պատե¬ 
րազմ ի մէջ Պարսից և Հոռոմ ոց։ Միջ ադետք էին ի հանգարտու– 
թեան, նոյնպէս Լայք։ 

83* \Լյսպի սի հանդա րտութեան մէք էին արևելք առ մեղմն 
և երկչոտ կառավարութեամբ Վ#ւ.տմայ (՝–|ր, մինչ թադաւորելով 
\։երսեհ կամեցալ հետևել իւր նախնլոյն Նապհոյ փառասէր խոյ»- 

^րդոյնք-հանելով զՀռոմայեցիս յարևելից՝ տիրել միահեՆան համօ– 
րէն արևմտեան \Լսիոյ։ ներսեհի առաջին դորՆն եզաւ յարձակել 
ի այս, ուր կը թադաւորէր թերևս տակալին Սըտաւազդ, յիշեալն 
ի ձրեբեղղիոսէ Պողիոնէ, և Կարոսի արշաւանէն հետէ հաւանա* 
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կանապէս կը գտնուէր ի բարեկամութեան Հոոմալեցւոց։ Ղքերսեհ 
մօտ էր սկսել ղթշնամութիւնն ուղղակի ընդ Հոոմալևցւոց՝ մինչ 
Գիոկպետիանոսք որ կը դիտէր ղընթացս արևե լի ց իբր տասը տարիէ 
հետ է (284—2 9 4), տեսնելով ՚Ներսեհի Հանդուգն խորհուրդը որո* 
շեղ ընդդիմանալ նմա պատերազմաւ։ Ննքն դալով նստաւ լԱնտիոք9 
դիտել ի մօտոլ հոոմ էական բանակին դորՆերն։ քԼօրավար կարգև– 
ցաւ Գաղերիոս Լլետոլ կայսրի որ արդէն նշանալոր եզաՆ էր յա– 

փունս Նփրատալ է Պատերազմն ի սկպյբան չեզալ Հաջող (296)։ 
Նրիցս Հետս մղեցան Հոոմալեցիք* քւայ^ Գաղերիոս անցնելով զԵփ– 
րատ 25 հաղար զօրօք9 փոխանակ դնելու իւր լեդէոններն ի վը– 
տանդի ՝Մի§ագետաց բաց դաշտերուն մէջ^ հորդեց իւր ՜ճանապարհ 
ընդ մ էջ լերանց Լա լաստանի) որոլ բնակիչք իսկ և իսկ փութացին 
ի նպաստ նորա։ Պարսիկք խորտակեցան չարաչարք ևւ Ղքերսեհ վխ 
րաւորեալ ստիպուեցաւ ի փախուստ և. աճապարեց խօսել ի հաշ– 
տութ՜իւն։ Գիոկզետիանոս դրաւ զլՀովբար (թափուր՝) դետ սահման 
ի մէջ երկուց տէրութեանց։ Միջագետք որ վաղուց էին ընդ վի¬ 
ճի լ% թ՛ողան Հոոմալեցւոց ալլ ևս հինդ գաւաոօք անդր քան 
զՏիգրիս։ Այօ դաշնադրութեան մ էջ էր նաև Հա լաստան) լոր լաւե– 
լաւ \Լտրպատական կամ հիւսիսալին արևմտեան մասն նորա« թա¬ 
գա լորն Պարսից հրաժարեցալ վերին իշխանոլթենէ Հա լաստանի 
վր ալ9 Գաղերիոս աո. ալ տիտղոս & Հա լա կան» (^Ո116ա8.ՇԱՏ)ք ինչպէս 
կալ ի հրովարտակին ՀալաՆանաց Գազերիոսի աո. Նւսեբեալ (Նկեղ* 
Պաւք* Գիրք Ը« &Ա*)* \Լլսպէս ունինք աո նւտրոպիոսի) որ 
Նազկեցաւ աո ^ոստանդիանոսիւ և է դրեթէ ժամանակակից« «^ա– 

ղերիոս Սաքսիմիանոս լաոաջնում ճակատուն ընդ Ղյերսեհի) ընդ 
մ էջ Կաղինեկեալ և ի*աոանու չեզև Հաջող աո ի չգոլէ իմաստու- 
թեան մանաւանդ քան քաջութեան) զի սակաւաձեոն դնդաւ ել 
ընդդէմ մեՆի բազմութեան։ է1 ր.աց վանեալ ի թշնամւոլն՝ չոքաւ 
աո Գիոկզետիանոս) որոլ հանդի պեալ նմա ի ճանապարհին՝ ընկա լա ւ9 
ասենք անարգանօքք մինչև տալ նմա ընթանալ զբաղում հրասախս 
զկնի իւրոց կաոաց։ Այյ Գազերեալ միլս անգամ զօրաժողով լեալ ի Լիլ– 
րիկէ և ի Միւսիա՝ տալը դարձեալ պատերազմ ընդ Ղյերսեհի հալուն 
Որմղգի և Նապհոլ ի մեՆ Լալս 9 և տան էլւ ի գլուխ լաղթոլթիւն 
մեե) ցուցեալ ոչ սակաւ իմաստոլթիւն և քաջութիւն) մինչև ան¬ 
ձամբ անձին լրտեսել զբանակ թշնամւոլն երիլք հեՆելովք միալն։ 
Ցետ աոնելոլ փախստական զներսեհ (297)՝ աոնոլր լաւարի զբա¬ 
նակ նորա) ունէր զկանալս նորա, զքորս և ղորդիս և զբաղումս 
լաւադանւոլն Պարսից որ էին ընդ բանակին9 և գանձս բազումս9 
և զնա ինքն վանեալ վկանդէր մինչև լամ ալի վալրս իլրոլ թագա– 
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ւորութեանն ։ \Լլսպէս մեՆաւ. լազթ ութեամբ Iրկեալ գտանէր զհի֊ 
ոկզետէանոսք որ էր լալնժամ ի Մ իջա գետս զօր ու. Նանու, և ընգու 
նէր գնա մևՆաւ. պատողով» (Նտլւ* Ղ՚էքՔ ՒԵ*)։ *Նոլն– 
պէս կը պատմէ և. Հձեբստոս ք1 ու փոս հուոմալեցի պատմիչ ոչ հե¬ 
ռի ժամ տնակալ. (Աո. քՆֆոկզետիանոսիւ. կալսերաւ ևզև լաղթու֊ 
թիլն նշանաւոր ընգգէմ Պարսից։ Գազևրիոս ^եսար9 լետ լառաջ֊ 
նոլյմ ճակատու լարձակելոլ սաստկութեամբ ի վեր ալ անթիւ բազ- 

մոլթեան թշնամւոլն գոլզն զնգալ ի պարտութիւն մատնևալ 
գառնալր լետս ։ Գիոկդևտիանոս րն գոլն էր գնա անհնարին ցաս– 
մամբք մինչև, տալ նմա հ րասախս ինչ ընթանալ առաջի կառաց 
իւբույք թէպէտև կրէր նա Նիրանիս։ վազում գժուարութեամբ աո.֊ 
նոքր Պաղերիոս հրաման% միւսանգամ գինու զօրութևամբ փորձել 
զիւ֊ր բախտ9 լետ ամրացուցանելոլ զյբանակ իւր գնգօբ բան ակ և֊ 
1ո4.Ք է սահմանագլուխս անգր *\՝ակիտլ։ Հասեալ ի մեՆ Հալս՝ ^ա– 

զերիսս գնաց անձամբ հեՆելովբ երկու տեղեկանալ զօրոլթեան 
թշնամւոլն։ ՝Հսան և հինգ հազարալ անկանէր ի վերալ ամրու֊ 
թեանցն Պարսից ք հարկանէր լանկարՆ զանթիւ բազմութիւն զօրաց 
նոցա և բազում նախ՛ճիրս գորՆէր։ Ծ՝ ա գա լորն Պարսից *Ներսեհ գեր֊ 
Նանէր մազապուր» ալլ կանալբ նորա և գստերբ լին էին ձեր բա֊ 
կալք և պահեցան մեՆաւ զգաստութեամբ։ (Լնգ ալս զարմացեալ 
Պարսից՝ խոստովան լինէինք եթէ Լռոմալեցիբ գեր ի վերոլ էին 
քան զնոսա և՛ զօրութևամբ զինուց և՛ բարուց աղն ուա կան ու֊ 
թեամբ, և տալին զՄիգագետս հինգ նահանգօբ լալնկոլս Տիգրիս 
գեաոթ (Սերս. (*ուփ. Եւ գարձեալ ի գլուխն <1**1* ♦—«Ւ 
ժամանակս *հիոկզետիանոսի Հռոմալեցիբ ի պարտութիւն մատնեալ 
լառաջնում ճակատ ու լ երկրորդումն հարին զՆերսեհ ար բալ Պար֊ 
“Խ ն– հանին ի նմանէ զկին և զգստերս նորաք զորս պահէին բա¬ 
զում զգաստութեամբ։ *Լկնի գաշանցն տուտն մեզ Ս%իջագետբ9 և 
հաստատեցան միւսանգամ սահմանբ տէրութեանն անգր բան զա– 
փունս Տիգրիս գետոլք մինչև իշխանութեան մերոլ ձգել ի վերալ 
Տինգ ազգաց բնակելոց լալսկոլս գետոլն։ Պալմանբ գաշանց տևևալ 
բաւեցին մինչև լալուրսն Աւգոստոսն հոստանգեար։ 
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ւրսսՆ գ 
——֊ 

ԳԼՈԻէ” Շ. 

Աէ« 8*Դ *&քԱԱ8եէ|ւ0վ8։ 

Ա. ՏՐԴԱՏ ՄԵձ՝. աքաՍնԱՄԵԱՑ ԴԱՇ Ինձ։ 

*• Հպյք ընդ ՀրտմԽյեցյլովք. Տրդատ մեծ։ 2. Վկւպութիւն 
Բոլզանդպյ, Ագաթանզծդռսի, ՚խորենացւղյն։ 3. Ժաւ/Խնակագրու– 
թիւն ի Տրդատս# մինչհլ ի փսխման Ար֊շակունեաց։ 4. ԹԷ 
ի՛նչ կրնպ/ հա&յրոէիլ աորյդ յազգպքին աւանդութծան։ 5. Մուտն 
ցրխփաեԷոհթեաԱ խ Հպյս։ 6. Թո էական մահուան Տրդատս#։ 

1. Ոչ Օէր^սսւոս 0 օլյէոս և ոչ նլտրոպիոս կջ լէշևն, տո¬ 
կալն լա-բոնէ է լզատմոլթենկ, թկ քքիջադետաց հետ Հա լա սա ան 
1ւս տրուեդտւ Հո֊ոմ ալեէլլոզ և մ տալ միւտսնգամ ընդ վերին իշ* 
իթանսսւթ-եամր. նող/ա։ Առ. ալս ոլնիմբ անուղղակի վկալութիւն Աւք« 
•էիանոսէ, ոԸոլ պատ մ ութ էրան նալելով՝ ՛Շապուհ ք՝. երկալնակեաց 
(309 — 381), իբր 60 տարի լետոլ (358) զկնի դա շան ց Գիոկզետիա– 
Նոաի՝ 4քք պահանջէ ի ^սստանդ ալ (337—361) լաջորդէն Բոստան– 
գիանէսւի՝ ՄիջագևտաԱ հետ նաև զԼալս իբրև վազեմ է ստացուաՆ , 
գթբ նենգությամբ կորզեցինք աս է, Լռոմալեցիբլ ի հաւէն իւրմէ 
՚ՆերսեհՀ.—էՊ արա իմն են ինձ առնուլ ալսրէն զԼալս, որպէո և 
ղՄիջագե աս, որ դալով իմն հանան ի հաւէն իմ մ է» (Ամմ* 
&)• և Բոստանդ իւբ պատասխանին մ էջ կը համարի զԼալաստան 
իբրև հուոմէակբսն մարմնոլն մ ասեր էն մին, զոր տալ ոչ ալլ ինչ 
էր՝ եթէէ ոչ խեղել ալն մարմինը*—աՊիտոլ են ինձդ ասես, Լալլ>ք 
որպէս և Մէ ս գետ♦ և խրատ տաս ինձ լապաւել մարմին մի 

զի մնասցե առողջ» (ԱՆ^լ)ւ \Լլլ թէ զինչ արարին լալնժամ 
ԼյլսմայեցֆվՀ զԼալս1 կը լռէ ժամանակակից պատմութիւնն։ Սա– 
կաքև հարկ է գնել նախ՝ թէ թողալ Լա լաս տան, որպէս և էրն 
լառ աջ բան զլարձակումն Ղէերսեհի՝ ուրոլն թագաւորութիւն ընդ 
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հսկողութևամբ Լււոմալեցւոց, իբրև, հարկատու, կամ դաշնակից տէ– 
րութիւն, հզ°ր պատուար ընդդէմ 0 ասանեան զօրութեան։ Ա||ք 
ոչ միալն համաձալն էր սկզբան Գիոկզետիանոսի» որ օգտակար 
կը համարէր հռոմ էական գին ու՜ր նուաճեալ հեռաւոր երկիրներ 
թո զուլ ինքնգրէն, ալլ և առանց ալսր անմեկնելի կը մնալ Ար– 

շակունեաց դոլութեան պատճառը Գիոկղետիանոսէ և ալսր մինչև, 
ի վախ՛ճան թադաւորութեանն։ Երկրորդ թէ թադաւորն որ դրուե֊ 
գալ կամ հաստատուեցաւ Գխկզեաիանոսէ% էր Տրդատ մեծ։ Էլ 
ալս ևս չէ սւււանց վկալոլթ՜եան։ \)ոզ»մենոս, եկեղեցական պատ¬ 
միչ Ե. գարու* ի վերջ կոլս գարու կամ ի սկպբան Գ֊ին կը լի֊ 
շէ Տրդատ ոմն թադալոր Հալոց, աո. որով եղած կը պատմէ երկ֊ 
րին մեծ և ընդհանուր դարձն ի քրիստհնէհւթիւն։ \)ոզոմենոսի 
վկալութիւնն, նա լելով ալս եկեղեցական պատ մ չին թերութեանն ի՝ 
մասին առ.ողջ դատողութեան% կրնար թերևս համարուիլ հիմնեալ 
վկա լա բան ական աղբիւրն երու վրալ ուստի և կասկածելի՝ եթէ չու• 

նենալինք քան զալս հ զօր ադոլն վկալութիւնք ալն է ազդս» լին 
աւանդութիլնն, և հնադոլնք դրեթէ ժամանակակից։ 

2, Ր ուզանդ (որ Նազկեցաւ առ. անմիջական Տրդա֊ 
տալք ալն է ի Ւ*ոսրովէ նոտակալ մինչև ի բաժանումն թագալս֊ 
րութեանն, կամ մինչև ի դժբախտն \Լրշակ վերջին, և որ կը դրէ 
ալն ժամանակին պատմութիւնը, որ ոլ մեՆ ադոլն մասին էր ակա֊ 
նատես և կամ ի մօտոլ տեզեակ ք դիտէ զՏրդատ որդի I*ոսրովոլ 

նոսրով է Տրդատ ըստ արտաքին պատմութեան), զհա1Ը 
Լ նախորդ 1°ոսրովու նոտակալ, թագա լոր Լալոց անդէն իսկ քհ 
սկզբան 1՝* գարու« «Ե թագա լոր սւթեանն Տրդատալ (ալսինքն 
Տրդատալ մեծի, որ է Տրդատ որդւոլն I*ոսրովու (Տրդատալ ք*)»– 

լուսաւորութեամբ հաճոլական սիրով և աստուածպաշտութեամբն 
հաւատոլ, ծանօթութեամր ի ձեււն Գրիգորի մեծի քահանա լի, 
և որ ոլ ընդ նմին կրտսեր որդին \Լրիստակէս հօրն էր դործա Ամ 
եպիսկոպոս ակից լամենալն ընթացս վարդապետութեանն զա մ են ալն 
աւուրս կենաց իւրոց, մինչև լօրն քրիստոսակոչ հանդսաեան իւ– 
րոլ» (Ւուզ* 1՝. ք՝)ւ Կամի ասեր ի թադաւորութեանն Տրդատալ, 
Նոսրովու որդւոլն, որ եղև. անուանի ասւաքինութեամբն և աո֊ 
աուածպաշտութեամբ լետ ընդունելոլ զծանօթութիւն քրիսաոնէա¬ 
կան հաւատոլ ի ձեռն Գրիգորի* քահանա լա պետ էր ինքն Գրիգոր, 
որոլ էր գործակից և. եպիսկոպոսակից կրտսեր որդին \Լրիստակէո, 
–ալլովքն հանդերձ։ \Լպա լետ լիշելոլ զմահ և. զհանդիստ նոցա, 
որպէս և զտեղիս հանդստեան նոցա, լռելեալն նաև զՏրդատալ 
ՀքՆրւք» I1* ժ1)*)՛ կը լաւելու. <լԱպա լետ ալսորիկ թ^ադաւորեա 
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նոսրով Կոտակ, թոռն ^ոսրովու, որդի քաջի և առաքինւսլն Տըր– 
դատայ արքայի* (Ւուզ* 1*)» Պատմութիւնն \Լգաթանգեղոսի, 
թէ Րիոկղետիանոս թադաւորեզուզ Հալոց զՏրդատ (իբրև, ի վարձ 
մենամարտութեան նորա և լաղթութեան ընդդէմ Րոթաց թագաԽ 
լորին• թողլով իբրև– անտեղի՝ զալս և Տրդատալ անձին և գորՆե– 
րուն վևրաբևրևալ ուրիշ անհևդևդ պարագաների —Ըստ էութեան 
կրնալ ընդունուիլ իբրև– ՛ճշմարիտ։ \Լպա կրնանք՛, առ ի չգոլէ մ՛ա– 
մանակակից լայտնի և ստուգագոլն վկալութեան՝ գէթ իբրև֊ Տա" 

լան ական ընդունել, թէ իսկ և. իսկ զկնի դա շանց րիոկղետիանոսի 
(297) թագաւոլ։եց կամ հաստատս լեզ ալ. Տրդատ մեՆ ի կողմ անէ և 
զօբութեամբ Հռոմալեցւոց։ Ոչ փոքր նպաստ կը մատուցանէ ալս 
կարՆեաց և. վկալութիւն Խորենացւոյն, որ Րիոկղետիանոսի երրորդ 
տարին կը դնէ թադաւորեալ զՏրդատ« «՝$անզի ոչ է պատմու- 

թիւնն ճշմարիտ առանց ժամանակագրութեան՝ վասնորոլ մանրա– 
խուզիւ քննեալ գտաք զթագաւորելն Տրգատալ լերրորգ ամի Րի– 
ոկղետիանոսին (հ՛որ* ք՝# Տէք)։ Աւպաքէն ճշգագոլն լփնէր ժամանա– 

կագրութիւն ^որենացւպն, եթէ փոխանակ Հլերրորդ» ամին* դնէր 
յեըելյտասաներորդ ամին, իբրև, տասն ամօք լետոլ, այսինքն* փո֊ 
խանակ 287, որ է երրորդ ամ Րիոկղետիանոսի* 297, այն է նշա֊ 
նաւոր դաշնադրութեան տարին• բալդ կրնալ նաև. իբրև, ճշմարիտ 
ընգունուիլ հա շիլ Խորենացւոլն՝ եթէ դնենք զՏրդատ թագաւո– 
րեալ տասն ամօք լառաջ քան զդաշնադրութեան տարին, ալն է 
287-ին, և ասլա լետ պատերազմին և լաղթութեան Րաղերիոսի* 
լամին դաշնադրութեան, 297, հաստատուաՆ ի թագաւորութեանն 
ի կողմ անէ Հռոմալեցւոց։ ով էր արդեօք հալր Տրդատալ, Աք 
տաւազդն որ լիշուեցաւ ի վերոլ, թէ Տրդատն (՝♦ արտաքին պատ– 
մոլթեան, ազգալին անոլամբ նոսրով՝ չունիմք ասել ինչ ստուգիւ, 
թէպէտ վերջինն թուի հաւանականագոլն ։ 

3* 9առաջ քան զմխել մեր լալս վերջին մասն պատմութեան 
\Լրշակունեաց, ալն է ի թագաւորութենէն մեեին Տրդատալ մինչև 
ի բարձումն թադտւորութեանն՝ կարևոր է դնել ի Տրդատալ մին¬ 
չև Արտաշիր տասն թաղալո րաց-Տրդատալ, ^ոսրովու, Տիրանալ, 
0>րշակալ, Պապալ, Վարազդատալ, Ար շակալ վերջն ոլ, ^ոսրովու, 
Վրւաւ/ շապՀչոլ և \Լրտաշրի (վերջին արշակունի թագա լորին՝), եթէ 
ոչ բոլորովին ստոլգ *էէթ ֊հաւա^ական մ ամանակագրու¬ 
թի ւնը, որչափ հնար է զգուշութեամբ քաղելով արտաքին և տոհ- 
մալին աղյբիւրներէ, ի համեմատութենէ գիպաց պատահելոց իւրա– 
քանչիւր թագաւորի իշխանութեան ժամանակ, և կշռելով իւրա– 
քանչիւրին ժամանակն հո ոմալեցի և պարսիկ թտգաււ.րաց ժամա- 
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նակներուն հևար։ Հոս դնենբ մեր ընդհանուր հա շիլն հանդերձ 
պատճառներով որ չափ մարթ է համառօտիւ։ 

Տրդատալ թագաւորութեան սկզբան, ինչպես նաե Արշակու 
հարստութեան բարձման թագականներն բարեբախտութեամբ Նա– 

նօթ են մեզ, այն է% առաքնոյն համար% Գիոկղետիանոսի դաշանց 
տարթ, 297) լորում թագաւորեց կամ հաստատուեցաւ Տրդատդ և. 
երկրորդին համար% Վրւաւք(»| Ն-ի (42՝ 1-442) 7-երոբդ տարին, որ 
է 428 լետ Փսի։ Արդ Տրդատալ մահը չկրնար գրուիլ ոչ լաոաք 
և ոչ լետոլ բան գամն 336, ինչպէս պիտի տեսնենբ ի ստորև է 
Ետւ որովհետև լալտնի է նաև, ըստ պատմութեան Ամմիանու, Պա– 

պտլ սպանմեսն տարին, որ է 374՝ եթէ համ արին բ գնա թագաւո* 
ըեաԷ ^ տարի ըստ \*որենացւոլն% Պապալ թագաւորութեան սկիզ՞ 
րը կը հանդիպի 3&&–ին։ Ապա ի մէջ ամացն 336 (յվերջին ամ 8քք. 
դև 368 աոաջին ամ Պապալ), ալն է 32 տարի* կը մնալ 
զետեդել երիզ թագաւորաց, ^ոսրովու, Տիրանալ և Արշակալ թա¬ 
գա լոր ութ եան ժամանակներն։ Տալով Ւ*ոսրովու թագալորել ամս 
ս*–թր ըստ \"որենացւոլն, ալն է 336-343) և Տիրանալ% մետասան 
ամ, ալն է 343—353, նոլնպէս ըստ V* որենացւոլն՝ Արշակալ կը 
մնալ 15 տարի, ալն է 39^ե, որ է Տիրանաք գերութեան տարին% 

մինչև Պապալ թագաւորութեան տարին, որ է 388) ալսինբն ^#ւււ– 

տանգալ 16-երորդ տար ի էն մինչև ՝՝\աղէսի 5֊^. տարին, և Պարսից% 
ա՚ապհոլ ք^-ի ձՅ-գ տարի էն մինչև 58–^. տարին« ուստի և թագա– 
լոր ութի լեն Արշակալ կը հանդիպի Հոստանդալ, Աուլիանոսի, 8«– 

վիանու և Վռազես ի կալսրութեան մաման ակներ ուն, և Պարսից 
Հքապհոլ ք^-ի, համաձալն պատմութեան պարագաներուն ըստ 1և– 

միանու և Ւ ուզան գալ։ Հը մնալ Պապալ մահուանէն մինչև ի վախ¬ 
ճան թագաւորութեանն Արշակոանեաց, կամ 374—45^8,—54 տա¬ 
րս լան միջոցը, լորում պարտ է զետեղել Պապալ լաջորդէն Վա– 

րազդատէ մինչև Ար տաշիր տիրող թագալորաց և դիպա9 մամա• 
նակը* Լարազւէատալ ըստ Ւ*որենացւոլն չորս տարին կ^քնալ 374 

377, Որովհետև գիտեն բ ալլուստ Հա լաս տան ի բաժանման տարին, 
որ է 384, և որովհետև իՒագաւորութեանն Արշակալ վերջնոլ, 
որգւոլն Պապալ, կը տրուփ Լըստ ի*որենացւոլն^ 5 տարի կամ սա– 
կտւ ինչ աւելի լաո֊աջ բան գբաժանումն՝ ապա Արշակ վերջին, 
լաջորդն Վ^արտզդատալ չինի թագաւորեալ լամին 379, մնալ 
նախընթաց երկու տարին, 37 / —379, և ալս է \)ուրենալ մարզպա– 
նութեան ժամանակն, կամ ժամանակ լանձանձչութ եան Ս*անուէ– 
լի։ Ապա Արշակ վերջին թաէէաւորեց 379—383 կամ 384-^ե կէսը։ 
Յէա իբր միոլ ամի կամ երկուցճ Նապուհ (^385—389) կը թա 
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գաւդրեդունէ իւր բաժնին վրաք գԻսսբով, որ կը թագա լոր է 5 կամ 
6 տարիք աքն է՜ 386—391 կամ 392։ Նթէ ^Լււամշապհոյր \*ոսբո– 
վու քաջորդին տանք, ինչպէս կոլ տան Կորիւն և Իդրենացի, 22 

տարի՝ Վոամշապոլհ լինի թագաւորեալ 392 — 413։ Ցաջորգ տա¬ 
քին 414* է՜ խ՛՛որովու երկրորդ անգամ թագավորելուն տարին։ 
414—418 է՜ Հյապհոլ չորեըամեալ իշխան ութեան ժամանակն։ Ցա– 

ֆ.ոՕՂ" ձ.ոԸս տ*որին, ալն ե 418—422՝ ե ապսաամբոլթեան ժամս»– 
նակն, որում կը լաջորգե \Լրշակունի թագա լորին Ա^ւոա– 

շրի վեցամեալ թագա լոր ութիւնն, 422—428,—ամ բարձման թա– 
գ աւորութեանն \Լրշակունեաց ։ Աբ*պէս Վարազդատալ թագա լոր ու– 

թևնէ–ն մինչև թագաւորութեան բարձման միջոցը կը հանդիպի 
Վազես ի Ն-դ տարիէն մինչև փոըուն Ը՝էոդոսի (408—450) 20-^ւ 
տարին, և Պարսից՝ Հյապհոլ ք՝–^ր, Արտաշրի ք՝–|ր, Հյապհոլ Գ-ի, Վռ֊ա– 

մալ Յազկերտի (՝–|ւ և Վռամալ Գ-ի ժամանակներուն։ 8ետ 
զնելոլ զալս հտշիլ, որ կը թուի մեզ հա լան ա կան ա գոլն և մերձաւոր 
հաշոլին Գաթըրճեանի՝ լառաջ տանինը մեր պատմութիւնն ի Տըր- 

գաաալ մեեէ մինչև ի բարձումն թագաւորութեանն \Լրշակունեաց։ 
4. \Լրտաըին ժամանակակից պատմոլթենէ գիտենը ստու- 

գիւ֊ք թե լետ պատերազմին և գաշանցն Գազերիոսի՝ ՀՀիջագեսոսց 
հետ նաև Հալաստան անցալ ի Հռոմալեցիս, և Պարսը հր տժա– 
րեցան վերին իշխան ութ են է ալն երկիրներ ուն վրալ։ \Լւելի ըսմե 
զալս սաչափ միալն գիտենը, ի բաց վի՞ճակեն գուշա կեչով՝ թե լետ 
ալն պատերազմին Հալաստան չեղալ նահանգ հռոմեական, ալլ 
թագաւորութիւն որպես լառաջն, առանձին թագաւորաւ։ նա լելով 
հանգամանաց ժամանակին և ազգալին գրեթե ժամանակակից աւան– 
գութեան (1Լուզանդ)՝ ալս թտգաւորն ոչ ալլ ոը կարե լինելդ եթե 
ոչ Տրդատ մեե* ալլ թե ի՛նչպես և ինչ պալմանաւ եղտլ ալս՝ որ¬ 
պես ասացաը, չե լալա արտաըին պատմութենե* երկու տերու– 
թեանց լարաբերութենեն անտի և առ լա պա՝ կը տեսնոլի միալն 
ըստ բա լականին, թե Հալաստան ճան չցոլեց ալ լալնժամ երկ ուս« 

տեը իբրև դաստակերտ կամ աւատ հռոմեական պետոլթեան։ ՀԼալԱ 
կը թուի ակնարկել օւգաշն» կամ գուխտյ> բառն, որ ստեպ կը ւէշոլի 
մեր պատմիչներեն (Ւ ուզանդ, Եղիշե) ի ^ Հռոմալեցւոց և Հալոց, 
առանձինն՝ ի մեջ ^ոստանդիտնոսի և Տրդատալ, ոչ առանց ըրիս– 
տոնէական ինչ նշանտկութեան։ \Լրտաըին պատ մ ութեան ևս չե 
անՆտնօթ ալսպիսի դաշնագրութիւն (Նւսեբիոս, Ամմիանոս)։ 

Գալով պատմելոլն զՏրգատալ լԱգաթանգեզոսեք որմէ վառ¬ 
նս ւ Խորենացին լալելլով ինչ ինչ որ չկան լ\) գաթանգեղոսի՝ մեը 
ալս երկու ազգալին աղբերաց վալեր ական ութեան վրալ պիտի խօ֊ 
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սին լ» լետոլ։ Այհ պատ մուաՆներէն իբրև, ստոլգ և վա սեր ական հոս 
կառն ունք միայն սա ազգալին աւանդութիւնրէ թէ Տրդատ էր 
արդարև «.ուժով պնդութեան հաստ ատ ութ եամբ, բուռն ոսկևրօբ 
և լաղթ մարմնովթերևս նաև «բարձր և լալն հասակաւ», ուստի 
և Հրաջ և պատերազմող անհնարինշ։ Եւ քայս կ1 ընդունի\նբ իբրև 
պատմական՝ լենլով լազգային երգն, զոր կը բերէ \Լգտ թանգ եզոս 
իբրև զրոէԱ ի բերանս հասարակաց, կամ որպէս նալն աս է՝ «պատ֊ 
շաճեալ ի բանս կարգի առա կացն-«իբրև զսէգն Տրդատ, որ սիգա- 

լովն աւերեաց զթ ումբս գետոց և ցամաբեցոլց ի սիգալ իւրում 
զյորձանս Նովուցն (Աք.ս« թ. յ*ս,)« 

5, մնալ միւս ևս զարմանալի ինչ, որ արդարև կը թուի 
եղան առ Տրդատաւ9 ալն է բրիստոնէութեան հանդիսաւոր մուտն 
ի Հալաստան։ \Լլս դիպուաՆին նախընթաց և լաջորդ պարագաներ 
րուն վրաէ> որ վկա լա բան ական են մանաւանդ բան պատմական՝ 
պիտի խօսինբ . լետոլ* հոս կը լիշենբ միալն երկու ժամանակակից 
կամ իբր ժամանակակից վկալութիլնք որոց մին, որ է լնւսեբիոսէ՝ 
կրցուցնէ զՀալաստան արկ.էն ազգովին բրիստոնեալ ի սկզբան 
գարունք և միւսն ի Սոդոմ ենոսէ ք կար՛ճ և ազօտ յոյւք՝ զդարձէն 
Հալոց ի բրիստոնէութիւն։ (էստ Եւսեբեալ՝ Հալբք ջերմագոլնբ լաս- 
տուաեպաշտութեան՝ կու տան պատերազմ Ը**գ Մաբսիմինոսի 
*\՝ալալ (307 — 313> տէր \\սիոլ և Եգիպտոսի)» որ կքստիպէր զնո֊ 
սա ի կռապաշտութիւնք և խորտակեցին գնա չարաչար•—«*)*րգռե– 
ցաւք ասէյ պատերազմ ի բոնալորէ անտի ընդ Հալոցք որ ի 
բանէ բարեկամբ և նիզակակիցդ» էին հռոմէական ժողովրդեան։ 
Էլ զի նորին ևս բրիստոնեալբ էին և ջերմագոլնբ ի բարեպաշ¬ 
տս ւթեան որ առ ասաուաՆութիւնն՝ ջանացաւ աստուաՆատեացն 
բռնասոր բռնութեամբ աՆել զնոսա ի պաշտօն կռոց և դիւաց9 և 
լալն սակս զբարեկամսն լատելիս > զդաշնաւորսն ի թշնամիս դար– 

ձոլց** ♦ ալլ ինբն ի պատերազմի անդ հանդերձ զօր ու ի՛՜րով *էՈԼ~ 
նակ գունակ նեղեալ վտանգեցստւ չարաչար» (Եւս* Եկ* պամ• 
Գյ* Ը)է Նսկ 0 ոզոմենոԱք մերձաւոր ժամ անակաւք սաչափ միալն 
ասէք թէ սբանչելիբ «աս տ ուաՆ ան շանբն եղան ի տան թագաւո֊ 
րինք որ դարձաւ և դարձոլց ևս զազգն ի բրիստոնէութիւն։ \3ոզո– 
մենոս կու տալ արդարև զանուն թա գա լորին—Տրդատ ք բալց ոչ հը 
լալտնէք թէ ի՛նչ էին ալն նշանբ9 և ոչ կը քիշէ Ղ^բէԳ՚՚Ը ^ 
սիմեանսք որ ըստ ազգալին աւանդութեան էին գլխաւոր գոբ^իբ 
ալն դարձին։ (Լար մ անալի է սակալն իսպառ լռելն Եւսեբեալ զդար¬ 
ձէն Հալոցք բաց ի լիշատակութենէ պատերազմինք ուր զՀալս կը 
դնէ վաղուց բրիստոնեալս։ 
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6, Տբգատալ մահուան թագականն չէ՛ ստուգիւ լալտնի։ Սա– 
կալն հա լան ական կը թսլի9 թէ ալս չեղաւ ոչ շատ լառ.աջ և ոչ 
շատ լևտոլ Հան զմահն Կոսաանդիանդսի (337)* Եւ֊ առ. ալս ունիմբ 
Հալական ապացոքց։ Ըւ#4> ս/բաաՀ>էն վկալութեան՝ իսկ և իսկ զկնի 
մ ահուն ^ոստանդիանոսի, ի վախճանի ըառասնամեալ խ աղա ղու– 
քէեան (297—337), այն է 3՝այլերեան գաշանց թուականէն մինչև 

Հի մահն Բոստան դի անոսի՝ կ՛սկսիւն լոլզմուն ք ի Հաչս։ Եւ լա զգա լին 
պատմա֊թենէ (ք՝ՔԼ–ք •) գիտենաք թէ աքն լոլզմոլնֆ սկսան անմի– 
ջապկ՚ս լևտ մ ահուն Տրդատար ԱրգարԼւ զօրութ իւն և համբալ եր¬ 

՛կու մեհ և հզօր թադաւորաց գաշնակցաց, ^Հոստանդիանոսի և Տըր– 
դաւոալ կ-ր, որ կը բռնէր և՛ պներրին խռովիչս, և՛ զարսւարին 
թշնամին Նտպուհ ք՝. (309-381)։ ՏՀիարդ և իցէ՝ մահն ^\ոոտան- 
գիանոսի և Տրդատալ տուալ վերջ, ինչպէս ընդհանուր խաղաղսլ.– 
թեանն արևելից՝ նոլնպէս հանգարաութևանն զոր վա լելե ցին Հալ՛ը 
խ բովանդակ ժամանակս թագաւորոլթեանն Տրդատար 

Բ. Ի ՄԱՀՈԻՈնԷն ՏՐԳԱՏԱԲ ՈԻնԼՓՈ ՑԱՐՇԱԿ։ 

1. Աոաջին երկու յաջորղք Տրդատ այ։ 2. Համեմատութիւն 
Բոլզանդպյ րնդ /օորենացւոյն: 3. Ամմիանոս, Ցուլիանոս. Բու֊ 
Վանդ։ 4. Երկու ցեդք։ 5. Բար մա կումն էհազքթաց։ 6. Պատճառ 
այս յարօակման. Գրիգորիս: 7. Պարթեւք ել շինութիւնք ՚խոսրո֊ 
վու։ 8. Թշնէտ/հլթիւն ի Շապհղյ. ԳատաբԷ. Մատնովժիւն. Վաչէ 
սպարապետ. Հնչումն ցերվւն Բգնունեաց։ 9. ԱպստաւԲբութիւն 
բդեշխին Ադճնեաց: 10. Պատերազմ՝ ընդ Պարսս. Սպան ոսին Վա¬ 
չէ ի. 11. Արտաւազդ որդի եւ յա չորդ Վաչէ ի ի սպարա֊ 
պեւոովծեան։ 12. Մահ քօոսրովու եւ Վրթանւզյ։ 13. Միչոց հոռ֊ 

•է/էական ազդեց ութեան։ 14. Վարչութիւն Տիրանա/։ 15. Բ ուսիկ 
կա/ժող/յկոս. /օնդիր մեռեադրութեան։ 16. նկարագիր Բուսկան. 
սպանո/մն 7/որա. բուն պատճառ պյս սպանման։ 17. Որ դիք Բուս– 
կս/7/։ 18. ծ՝եբունին Գա7/իէլ։ 19. Մեղադրութիւե Բուգանդպյ 
ղսպգէն։ 20. Պատմութիւ7/ Գանիէլի ծերպ։ 21. /օորհրդածութիւն 
զմս/րգարէու/ժե7/է ծերունւոյն Գանիէլի։ 22. ներքինից։ 23. Ա7/– 
միտ քաղաքաէրս7/ութիւն Տիրան այ. Գաւաճանութիւն. Փիսակ։ 24. 
ՀսԱք զկնի մնրբակալութեաԱն Տիրա7/պյ։ 

1. ՀԼերկուց առաջին լաջորդացն Տրդատալ, զԽոսրովալ կոչե– 
$ելու հոտակ, այն է (336-343), 1ւ զՏիրանաի ղորդւոյն և. 
զյաջորգէ ալս վերջնոյն (343-353)* չիք յիշատակութիւն լա րտա~ 
Հլին պատմութեան, ք–ա1$ բարեբախտ ութեամբ պատմութիւնն, որ- 
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պէս տսացաւ ի վերռյ՝ անդստփն ի Իոսբովալ կ՛սկսի ^Արյ աոզդալին 
և Ժամանակակից ։ ֆուգանդ 4ւ Իսրենտքքին կա. տ»ե առա*ր 
նիւթ ալն ժամանակին վրայ, ք**(ք մեք կ՚թտոըէնք վֆուգս/նդ քան 
զԻորենացթն, պւ ոչ միայն չէ ժամանակակից–, ժտմտնտկոյգրռւթհոմն 
կողմ անկ ևս շփոթ– կ և հակասական և դիպաց կարգին և ք/նևալ– 
ութետն կողմ անկ այնպկս խարանակ և կրճատ, որ պատճառի և 
գորեոլ կապակցութիւնն կը խանգարի, և քննողխ անկանի յան եզ 
ջտրիւրինթռս՝ ալլ և կ անմիաբան ընդ արտաքին ժամանակակից 
պատմութեան։ Ալս կը պո եսնուի լարո յան դի ման ի համեմաատոլ– 
թենկ \*Կ»րենտցւոյն բնդ հուզածն գա յ ի ոկղրանկ պատմութեան սորա 
մինչև ի կա տար ահն, ալն կ ի է9ոս բովալ մինչև ի բաժանումն թա– 
գաւորութեանն Արշակու նեաց։ 

2, (՝»ւրււ1^) աբիատնեան թել երթալով լառաջոլ քքն¬ 
նողին > աջակզութեամբ արտաքին ժամանակակից պատմության* 
ուր ալս վերջինն ունի աղերս ընդ ազդալնոքե* կը հս/եկ գնա (զքըն– 

նոզն) նեղ և դժուարին կիրճերկք ընդ որս ելանել ի դիւր տն– 
հնալւ կ Ւ*որենացւով։ Ւ ուզան դալ մի միայն լանցուաՆն կ սիրելն 
զհրաշալիս և լինելն կարի իմն լարեալ լա զգալին եկեղեցական մար¬ 
մինն, որ մեՆ թեր ունի մեր պատմութեան ալս մասին մկջ* րալց 
և ոչ \^որենացին ազատ կ լալս ցանկ։ 0 ակայն նախամեծարս ւթիւնն 
զոր կու տանք Ւ ուզան սալ՝ շկ այնպիսի որ շկացուցանկ զմեզ ագատ 
անաչառ, քննելկ այնքէափ զնա, որ չափ միւսր, ման ալանդ ուր 
միամիտ պատմիչն մեր կը թողու զինքն տանել լորեանաց իւրոյ 
մի ամանն ի հրաշալիս և ի կուսակցութիւն եկեղեցական խմբի* 
լորմկ և ինքն կ։ 

3* 0յա ցաք թկ չունի մք յիշատակութիւն աբտաքին պաա– 
մութենկ ղեր կուց լաջորդացն Տրդատ ալ, պխոսրովկ և պՏփյաձազ» 
զԱբշակ միայն կը լիշկ լանուանկ Ամմիանռօ ՅՀՓփն իբր ողորկն 
թագաւորեալ* դժբախտութեամբ կորուսետլ են Ամմիանու - 
երեքտասան գիրք 7 1որս կք զանկին ք ան տարա կոյս ինչ ինչ լիշուաե 
զնախորդացն Ահ|շակալւ Ալն ի մք սակայն րարերախտոլթեսսկւ վա¬ 
լեր ական ինչ յիշատակութիւն ժամանակակից, թկպկտ կարճառոտ 
լոլժ և ազոտ, ալն կ՝ առաջին ճառն, զոր իոաեցաւ 8ուիխսնոս ա֊ 
սաջի ^ոստանդալ լետ դարձին նորս» լաղթույթեամր ի Ղաննոնփպ 
(353), ալն կ լետ նուաճելոլ արևմտից ապստամրոլթիւնը և մի֊ 
տցունելոլ ամբողջ հռ ոմկակտն կայսր ութի լեն ընդ իւր ձեռամր։ 
ճառն 8ոլ լիանոսի կը րովանդակկ արդարև համառոտիւ դանցա 
Հալոց ի մ ահու անկ Տրդատ ալ, կամ ի թադաւորութենկն Ւոորովա֊ 
նոտակալ մինչև յէԼքշւտ^ (83՚6– 3$8), առանց ոչ սորա և ոչ նոցա 
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անունն լինելու։ էէ❁տ բէմէվրց Տոև^աէրու՛ ի ամպբան կալսերութեա/Աև 
^հոաոսնդտլ պսարերսպմ ի վհպրտլ կալր լալԺԼելս Պայա^ւյ դէմ, (րան– 
քք> Շապուհ (՝♦ դրժահ էր դաշանց որ կռեցան առ. Ներսեհխւ 
հալուն նորա), դժուալէին կ*երևէր սակայն լաջողութիւնն։ ք^այ »է– 
քքշ դժուարութ իւններ և վիշտեր, որ կը հագ էին տմկն կողժանէ* 
Հալոց մէջ ևս կալին լուզմուեՀ։ Մի մասն ապստամբահ և լարան 
էր ի Պարսիկս, աԱՀ խոլս տուահ էին Հանդերձ թտգաւորաւն♦ ^այ– 
^ նաև որ գիմաՆ էին ի Զոլես։ ֆալց ^րբ Բոստանդ վճարելով 
արևմտից պատերազմը միացուց կալսրութիւնը* ամենալն ինչ յաք– 
գարեցաւ։ Լալը շահուեցան, Հանգի թէ նոըա, ււ^ւ լար ահ էին ֆ 
Պարսիկս և որոց երկիլվէն խոյս տուահ էր Հերկրին իշխանը», Լ 
^ նոըա, որ ի Տոլնս ապա Լին ահ էին* դարձան իրենց երկիրը* 
աարռաջինըն կը գրգալին ամօթռվ իրենց ստահակութեան համար, 
վերջինըն ուրախ էին որ մնացին հավատարիմ* և թէ նոըա և թէ 
սոըա գոհ էին, Հանգի գտան պատիւ և խաղաղութիւն միանգա¬ 
մայն։ ԱՀա ճառին ալս մասը• «I1 վախճանել ^Հոստանդիանու (ալլ) 
բիւ֊ր անհարթութիւնՀ և վիշտՀ որ յամենալն կողմանց բուսա– 
նէին՝ դժուարադոլն գյոլս պատերազմին (արևելիչ գորհէքն• մա֊ 
նաւանդ Հալը, հին նիգակակիցՀ, որ անդէն լիւրեանս 
ապստամբոլթեամբ և ոչ փոըր ինչ մասամբ լետս ի Պարսիկսն կա- 
ցեալ էին և լարուարձանեալ սահմանս աս պա տակ էին հիՆիւ*՝* *“Ո 
յետ դարձին կայսեր ի ֊աննոնիոլ՝ իրՀ ալոց լտրդարեցան*—«Մլն-Հ 
ի Հալոց որ ի թշնամիս անդր լարեալ էին* ի բաց կացին, լորժամ 
և՛ գնոսա, յորոց իշխան աշխարհին-(ք&ուիիանոս չէր համարէր ար¬ 
ժանի Հալոց թագաւորներուն տալ թագաւոր տիտղոսը)-ստիպեցաւ 
փախչել ահեր առ մեգ, և՛ ալնոցիկ որ փախեանն ալսր% ապահով 
և աննենգ դարձ ի բուն աշխարհն յարդարեցեր* Եւ այնպէս իսկ 
մարդասիրութիւն առ ալնոսիկ ցուցեր, որ հ քառաջ Հան զսակալ 
մի աո. մեզ եկեալ էին, և Հաղցրոլթեամբ գնացեր ընդ ալնոցիկ, 
որ հ ընդ իշխանին իւրեանց դարձան լետս% գի ոմանը մեհապէս 
ընդ ալն ստրջացան, զի լառաջագոլնն լետս կացին, աբլՀ գմօտա¬ 
լս րսն նախամեհար Հան զառաջթև իշխան ութիւնՆ համ ար էին։ |*ւ/^ 
որ լառաջադոլն այսը ապաստանեալ եկեալ էին% աս էին թէ |«ւք– 
դեանց և ի գորհոց ուսաՀ վարել չափտւորութեամբ» իսկ դարձեաղ 
ալղՀ խոստովան լինէթե, թէ զչապստամբելոլն ըստ արժանաւորէււ֊ 
թևս/ե ընկա լա Հ հատուցումն վարձուցէ Այնչափ պարդևս և պա– 
տիւս լաճախեցեր ալնոցիկ որ դարձանն ալսրէն% գի չզչարէին և 
չնախանձէին ինչ ընդ թշնամիսն իւրեանց, որբ և բախտաւրքրհՆ 
էին և լիր ալի ի պաէոուի ։ Ղալս ամենայն ի սակաւ ժամանակի 
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Հարդեալ հաստատևցերն (Գաթըրճ* Տիեգ. պամ♦ Հա« ք՝. 46 3 ք 
Նան 1|։ ֆուգանդ երկար կը նկարագրի Յուլիանոսի ալս ծրագիրն 
Հաչոց վրա է, ինչպէս պիտի տեսնենք արդ։ Սաչափ մ ի ալն ըսենք 
կանխաւ համաււօտիւ9 թէ Յուլիանոսի ՞ճառն է համառօտութիւն 
ֆուգան դալ դպրութեան <1Է*, ԺԸ, Ե, ԵԱ և I1» դպրութեան Ա« 
գլուխներ ուն ։ 

ֆուգանդ լետ յիշելոյ համառօտիւ (Տ** ք՝*) երկու առաջին քա» 

հանալապետ ներն «ի թագաւորութեանն Տրդատ ար, Ղ^ֆիԳոֆ 
գ\Լրիստակէս, որոց հանգստեան տեղերը կ՝անուանէ–միոյն Թււք– 
դան ի Գարանաղետց գտլառին, միւսոլն &՝ի/ն ի գաւառին նկե» 
զեաց%-կսկսի իլր պատմութիւնն ի թագա լոր ութ են էն հ1#**– 
ըովու փառաւոր գովեստիւ♦ «6էտ պլսորիկ թագաւորեաց նոսրով 
^Հոտակք որդի քաջի և. առաքինւոլն Տրդասաալ արքալի։ Յաւուբս 
4/որա եկաց և եղէւ քահանա լա պետ լա թոռն հօրն9 փոխանակ հօրն 
իւրոյ և եղչւօրն իլրոյ՝ երէց որդին Գրիգորի ՎքթանԷս։ Խաղաղու– 
թիլն և շինութիւն9 մարդաչատութիւն և առոդջութիւն9 պաղա• 
բերութիւն և ստացուաՆաշատութիւն և շահեկանութիւն9 և. մեծն 
աստուաՆասԷր պաշտօն ի հաճոյակատարն բարու թ՚Էւն լամա լա» 
ւոլրս սորա աճել բագմացաւ։ Հուսաւորէբ և տռաջնորդէր նոցա 
սուրբն Վքթանէս իբրև զհայրն9 իբրև զեղյւալր իւլւ* իրաւունք և 
արդարութիլն Նազկեալ էին ի դարուն լալեմն։ ֆալց արադ կը 
հասնին լուզմունք։ Վքթանէս կը կրէ զառաջին լարձա կումն քըր~ 
մական կուսակցոլթենէ մը»—«Սա (Վ^րթանէս) եր թեալ9 ասէ9 կա» 
տարէր զպատարադն գոհութեան ի մայրն եկեզեցեացն Հայսդ փրկ– 
բին եարօնոյ։ *«• Օրք միանդամ զհնոլթիւն կռապաշտ ութ էրան ՝^ե– 
թանոսութեան մինչև ցայնժամ ունէին գաղտնի՝ ժողովես»լք ՝>ա– 
սանէին իբրև երկու հազարք9 խորհուրդ եդեալ ընդ միմեանս% 
աղան անել զքահանայապետն 1ԼստուՆոյ զՎյւթանէս♦ ♦♦ հրամանաւ մև– 
Նին Հայոց տիկնոջն» »* վասն ղի յանդիմանէր գնա սուրբն վասն գաղտ¬ 
նի շնութեան կՆՆոլթեան բարոյից պոռնկութեան»։ Սակայն չյաջո» 
ղեցաւ խորհուրդն 9 թերևս ակնաՆութենէ քահանա յա»գետին կամ 
առ երկիլղի թագա լորին ։ Ս ակայն ֆուգանդ իսկ և իսկ կը ^աս- 
ցրլնէ սքանչելիս« «.Օրոց առ հասարակ որք ի գնդին էին1 բա• 
զոլկք իւրաքանչիւր յետս դարձեալ ի վերայ իւրաքանչիւր թիկանց9 
առանց իրիք կապելոյ սքանչելապէս կապեալ լին էին։ \Լլսպէս պա» 
ղարեալք ընկապճեալք գելեալք վանեալք կՆկեալք 9 ամենեքեան 
առհասարակ փրկիր անկե ալք անբարբառ կայինք անխ աղացք ի 
տեղւոջէն9 որք էին տոհմք և ազգք աշխար հակեր ք աշխ ար հա» 
Հ֊երք ժանդագդրՆ քրմացն։ *.. Նսկ Վբթանէս մատուցեալ ^արցա- 
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զնոսա, հթէ գոլբ ոլբ էբ, կամ ուստք՝ գալը, կամ զո խրն– 
գրէբ։ Իսկ նոցա զարգարն սկսեալ խօսել խոստովան լինէին, եթէ 
եկաբ ղի աւերեսցուբ զտեզիս և զբեզ սպանցուբ, հրամանաւ հա– 
մարձակեալ ակնարկելով մեՆին Հալոց տիկնոջն»։ ՕրպԷս զի թերի 
չմնալ հրաշագո բՆութիւննՀ Ւդւզանգ կը լաւելու♦ «Իսկ երանելին 
՝Կթ անէս♦♦♦ աղօթս մ ատ ո լցան էր և խնգրէր լԱստուՆոյ* ք^շ^քէք 
1ւ աըձակէը զնոսա լաներևոլթ * կապանացն և. լան հնար Էն կՆ կու¬ 
թեն էն տ անջանացն»։ 

4 • ՝Իան զալս աւելի Նանր էր երկու մեՆ նախարար ութեանց , 
Մ*անաւազեանց և (\րգունւոց կռիւն, որոլ վախճանն եղաւ երկու 
դեգերուն միանգամայն կորուստը« —«ՀԼալն ժամանակաւ յարետւ 
խռովութիւն մեՆ լաշխարհին Լալոց, զի մեՆ նախարարբ և իշ¬ 
խան չ» երկու, գաւառակալբ աշխարհատեար բ անկան էին ընգ մի- 
յէեանս՝ և. տալին մարտ պատերազմի առանց իրաւանց... իշխանն 
Մանաւազեան տոհմին 1ւ միւս ևս նահապետն Արգունւոց տոհմին։ 
^էռուեցան ընգ միմեանս մեՆաւ պատերազմ աւ, և բազում մարգ- 

կան էֆնԷր եախումն կոտորաՆոլ։ Ապա առա բլեցին թագաւորն 
նոսրով և մեՆ եպիսկոպոսապետն Վրթանէս զպատուական զմեՆ 
եպիսկոպոսն Աղբիանոս ի մ էջ նոցա խօսել ի հաշտութիւն խաղա- 
ղութեան։*** , Անարգեցին զնա և ոչ լուան բարեխօսոլթեանն եկե– 
չոլն : • ♦ ♦ Ապա մեՆ ցասմսհմբ և բազում սրտմտութեամբ արձակեաց 
թագաւորն ի վեր ալ նոցա զէաչէ որդի Ար տ ա լա զգալ, զնահապետ 
Մամիկոնեան տոհմին, լազգէ սպարապետութեան Հալոց, զմեՆ 
զօրավար զօրաց իւրոց% սատակել կորուսանել զազգսն զերկոսեան։ 
Երթեալ հասանէր զօրավարն Վ^աչէ, հարկանէր վանէր զնոսա և 
ոչ թողոլր զերկոցունց ՜ տոհմացն զորձ կորիլն և ոչ զմի* և ինքն 

~դառնալը առ. ար բալն Իոսրով և առ եպիսկոպոսապետն Վ^րթանէս» 

ՀՒուզ* 1** 
5. երրորդ մեՆագոլն վտանգն եղաւ Մազբթաց թա գա լորին 

\\անևսանալ լարձակումն ի Լալս մանր մանր հիւսիսալին (\)կիւ– 
.թացի) ցեղերու բազմութեամբ*—«8 ալնմ ժամանակի թագաւորն 
1մազբթաց Սանեսան անհնարին նիւթեաց զսրտմտութիւն ոխոլ- 
թեան րնգ իւրում ազգակցին Խոսրովու ար բա լին Հալոց, և գու– 
մարեաց ժողովեաց գամ են ալն զօրս Հոնաց և Փոխաց, (^՝ ա լա սպա– 
բաց, Հեճմատակաց, Իժմախաց, %աթտց և Ղ՝ղուարաց, *Իուգարաց, 
Հյչբաց և Նզյւաց և Ւաղասճաց և Նգերսուանացն և ալլոց, խառ¬ 
նաղանճ բազմութեամբ անթիլ անբնակն վա չկա տուն զօ րութեանց, 
որում միանգամ ինբն իշխէր քօ^ա^ն բազմաց։ Նկն անց ըստ իւր 
սահմանն ընգ գետն մեՆ ընգ ^ոլր, և եկն տարաՆեցաւ ելից 
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զեբկիրն Լաք*$ աշխարհին։ Եւ չք.ււյքւ թիւ բօազմ ութեան հեՆերա֊ 
զսր դնգացնի և ոչ համար շերտաւոր հեսաևակ զօրուն։ Եւ֊ ելքին 
լցին ՆաՆկեցին գամ են այն երկիրն Հայոց* քանդեցինք գերեցինք 
առհասարակ աւերեցին* սփռեցան աասրաՆեցան զսահմանօ քնք լի 
և լի եաւալեցան մինչև ի փոքր քաղաքիկն Օաաօքու և մինչև ի 
Գանձակ ք սահմանս Ատրպատականի* խաղացանցին, ի մի վայր մո¬ 
զս վեցին ք ի ժամագիր կողմանս յԱյրարատեան գա լառին բանակ 
մեե լինկր։ Ել խոյս ետ թագաւորն Հայոց նոսրով յիւրմկ եղ– 
բարցնյ ի Ս անեսանայ յարքայկն Մ ազքթաց, և ա նկ ալ յամուր 
բերդն Գարեւնից յերկիրն Կովգայ, և ընդ նմա Ներունին Վրթա¬ 
նկս եպիսկոպոսապետն Հայոց։ Ապա առնս լին պահս պահել և 
խնդրել յԱստուՆոյ, ղի փրկեսցկ զնոսա յայնմ ի գառն դահճկՆէ 
Եւ նա եաեկեալ բռնացեալ ունկր զեբկիրն առհասարակ իբրև 
տարի մի։ Ապա եկն եհաս Վաչէ ո(էԳէ Արտաւաղդայ ի Մամիկս֊ 
նեան տոհմկնյ զօրավար ամենայն Հայոց Մեեաց, ղի երթեալ կր 
նա ի ժամանակին յայնմիկ զերկայն ՛ճանապարհս ի կողմանս 8էէւ– 
նաց։ Ապա մողովեաց նա զամենայն քաջս քաջս նախարարացխք 
և գունդ կազմկր բաղում յոյժ և հասանկր անկանկր ի վերայ 
բանակին յառաւօտուն Ժամուն այգենալոյն պաշտամանն, ղի բա֊ 
նտկ է ալ կին նոքա ի լերինն որ կոչի Ֆլու գլուխք և առ հա սա¬ 
րա I *։նգ սուր հանին զամենեսեանք և ոչ մի ոչ ապրեցուցանկրք 
և "րձուցանկր ղբազմոլթիւն գերեացն։ Եւ յետ այնորիկ առնոյր 
զա ՚սրսն) խաղայր գնայր ի դաշտն Այրարատեան գաւառինք 
տա՚էկր գ\)անեսան բուն գնդաւն ի Վազարշապատ քաղաքի։ ՍԱ 
ռեալ զգունդն Վտչկ յարձակեցաւ ի վերայ քաէլաքին։ Եւ իբրև 
տեսին գնա յարձակեալ ի վերայ իլրեանց% փտխեան ելին ի քա¬ 
ղս» քկ անտի յա ռ ապարն ի կողմն 0 շական բերդին ք և զան ապատն 
և ղքարոլտ տեղիսն ապաւկն իւրեանց համարեցան * և լինկր 
սաստիկ պատերազմ յոյժ յոյժ։ Եւ ն ի զա կա կիցք զօր ավարին Հայոց 
կին Ւագարատ ՒագրաԽունիք Մեհունգակ և Գարեգին (հշտսւնիք 
և Վշահան ն ահա պետն Ամատունեաց տոհմին և Վարազ 4 ամինա– 
կան։ Լա սան կին հարկանկին սատակկին զզօրսն Ալանա ցն և Մ ազ– 
Քթ ացն և Հոնացն և զայլոց ազգացնք և լնոլին զդաշտն առա պա֊ 
րացն առհասարակ գիակամբք մեռելոց։*** Ապա եկեալ արքային ի 
տեղի ճակատունք և ընդ նմա մեճ եպիսկոպոսապետն Հայոց* ոէե֊ 
սին զկոտորաՆն հարելոց, ղի նեխկր երկիրն ի հոտոյ մեռելոցնք 
և ետուն հրաման գուգազ հանել յաշխա քհԷ և անգկն եաեկեը 
քարակարկառ վիմօք, զի մի ի շարաւոյ հոտողն մեռելոտի ոսկե֊ 
րացն երկիրն պղեեսցի* թուզ* Ե*)ւ 
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6, ք*ա զանգ կու տալ ալս լարձտկձան պա տ Հա էլր է Գրիգորիսք 
ՀքՀթ «քք^^ Վքթ^նապ, որ կարգխպ էր եպիսկոպոս կողմ անցն Ա– 
ղսւանից, թերևս Տրգ$ա❁ալ ժամանակէն9 որպէս սա է Իորենացին՝ 
կաքխ ֆմն կրոնական նախանձու կ՚երթոալ պարսպել ուրիշ ՍԼլօւաէւ 
յ1պերօւ, որ չէին րնգ ^ի,անա–թեամբ Հայայ« Գրիգարխի քարւ* 
պոսթխ-Նն է ոկգբան կր գթրՆԷ րաւական ազգևրուվ&խւն. աքն 
բաքքւպրուքՀ, որոքք գլխսսւար զորեն էր աւարաո.ութ(րւ.ն, լափքաա– 
կու-թէէձւ, սպանու֊թէւն, ազովրն հանդերձ՝ կարեերին թէ Գրիդո– 
քՒՒ գարս֊սան էր գտւ Հալոց թագա լորին կողմ անկ՝ կասեցսւնե– 
չու համար ղնոսա իւրևանց սովորական գրագմ տնէն 9 ուստի թրշ– 
նամացանք և սպաննելսվ զԳրիգորիս՝ լարձակեցան ի Հալս։ Ւերևս 
գրգււօղնևր ևպ գանոլեցան. —«Ւքյւ(ւ ուգզետց (Գրիգորիս) սեղան և 
նսրոգեաց գամնՆալն եկեղեցիս կոգմանցն \ճղսլանից՝ եհաս նա մին* 
չև ի Համքար քանակին Արշակռւնւսլ ար շալին Մազշթաց, որո լ ա* 
նոաձֆ իւր Գանեսան կսչէբ* քանզի և՛ նոցա և՛ Հալոց թաղալորացն 
մի սպգաւոքաաւթիլն էր տոհմին բնոլթեան։ Եւ երթեալ լանգիման 
լիեէր թագա լորին Մսպքթաց*** ակս ալ քարոզել և աւեաարանել 
նոցա գՓրիստաս։ 9կսա&ֆ քննել զօրէնսն քրիստոսի 9 և ուսան ի 
նման է ք թէ ատելի է Աստուեոլ աւարաուութիւն և լափշտակութիւն» 
ապտնսւթիւն, ագահաւթիւն, ալլազր կութի ւնք զալլոցկերութխնյ 
ցանկպւթիւն *ք/«ք սաացաւաեոց. զա լրացան րնգ բանս նորա և 
ասեն. §ի ոչ լափշաակեսցսւք, զի ոչ աւարեոցոլք9 զի ոչ աււցթլք 
ՂաԱաԻ Ւ "&չ~փ ր*Ր*9 բ՝*դմ»>–թհձՀ*՛" Եկե-զ, 
ասեն + սա ալոպէոի բանիւք կամի ի քաջսւթենէ որ սոլն կենաց մե– 
րոց խափանեջ գմեզ. եթէ սմա լալի ցոլք և գարձցուք լար էնս քրիս– 
ասնէութեան՝ քւ կեցցուքէ Այ* խարհուրգ9 աոէին9 Հալոց թագա- 
լորին է. զոա լզել աս. մեզ> զի *»/«®4* ուամամբ խտփանեացէ գմեր 
արշտայանս ասպաաակու թեան հինի լտշթ^րհե^ ալլ եկողք 
զոա պակասեցուսցուք ի միթր եւ մեք ի Հայ* տրշաւեսցուք9 աւա֊ 
րալ գմեր աշխարհս լցցուքՈ* 

. Ւ Հաքձ ալս լազթոլթեան նոսրով կաւ տալ մեՆամԱր պար֊ 
գևներ նախարարաց*-*\Լպա ետ հրաման թագաւորն Հալոց նոս¬ 
րով տալ պարգևս ար անցն քաջացնի որ վաստակեցին նմա և փո¬ 
խանակեցին զանձինս իւրեանց փոխանակ աշխարհին Հալոց Մենաց 
լամ են ալն ի մարտս Հակատուցն պատերազմ աց։ Եւ ետ Վ^աչէի զօ֊ 
բա վարին զա կան ս ՏՀանջանակին և զՋրարաշխի ս և զճլու գլուխ ա~ 
մ են ալն գաւաէւակօքն հանդերձ♦ նոլնպէս և ալլոց նախարարազն 
մեՆամենր պարգևս» (ք՝ուզ. Ը)ւ Ալս պատերազմ էն անմիջապէո 
եաքը կը դնէ Ւուզանդ զշինութիւնսն Իոսրովու, զԳուին և գեր– 
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կոսին անտարւսն, զՏաճար մայթին աո Աքաա գետով ի Գառն լոր 
մինչև ի Գոլին ուր էին ապարանջն Տիկնունի է թ՜երևս ամարանոց 
տիկնանց ք և . անտի ի խոնարհ Հ֊էպ Է հարաւ զոսրովակերան ր 
միլս ևս անտառ, իբրև օւտևղիջ որսոց ղբօսանաց ուրախութեան* 
թագաւորութեան նորաք հանդերձ արբունի ապարանօջ*—■ «Եւ էրա 
հրաման թագաւորն զորավարին իւրոլ հանել խաշար լաշխարհկրՆ 
բազումք և բերել զվալրենի կաղին մայրեաց, և տնկել զալն յ1կրա– 
րատեան գա լառին, և առեալ (տւկսետլ) լամ ուր բերգէն արբունի 
որում կոչեն Գառն ի, մինչև ի դաշտն Մեեամօ րի ի բլուրն որ ա*հ 
նուանեալ կոչի Գուին, որ կալ ի ^իւսիսոլ կողմանէ բաղաջին մենի 
Մրտաշատու, զգետն խոնարհ մինչև լապարանսն Տիկնունի* տնկե¬ 
ցին զկաղիննք և կոչեաց զանուն նորա Տա՛ճար մալրի։ Եւ միւս ի 
մալրեացն լեղեգնաբերանին ի նման է ի հարաւակոլս լցին զգա շան 
կաղնատուն տնկովք և կոչեցին զանուն նորա V*ոսրովակերտք և 
անդ շինեցին զապարանսն արջունականս, և զերկոսեան տեղիսՆ 
(անտառսն) պարսպեալ փակեցինք և ոչ կցեցին ի միմեանս վասն 
պողոտա լի ճանապարհին։ Եւ. աճեաց բարձրացաւ* և ապա զամե– 
նալն երես և զգա ղանս հրամալեաց ժողովել թագաւորն և լնուլ 
զջազաբորմսն (զանտա ռ սն փակեալս իբրև զջազաջ որմովջ ի զի 
լի ցին նոցա տեղի ջ որսոց զբօստնաց ուրախութեան . թագաւորու- 
թեան նորա։ Եւ զորավարն կատարեր վաղվաղակի գասա֊ 
ցեալսն ար բալի» (ք^ուզ* Աէ^ւ Գոլին ուրեմն և առ Հալովջ պար֊ 
ա^ՂՔ հուսա րակաց կամ արգելոց ք գազանաց և երեոց 

8. Այն ի^*ձ ո»զատաՆ եին Հալջ լարշաւանեն Ա ազջթաց՝ Նա– 
պուհ տեսնելով զթուլութիւնք թերևս և զակարութիւն Հււոմալե֊ 
ցէ֊ոցք որ 338*(։ծ հետե։ • ալն ի մահուանեն^Հոստանգիանոսի և լեղ- 
եանելոլ դա շան ց էէ կ* սպառնալին Պարսից ք բալց չկրցան վճարել ինչ, 
և զԼալաստան թոպեալ գրեթե անօգնական՝ սկսաւ լա լան ի թշեա֊ 
մոլթիւն Հալոց դեմ։ Մինչ նոսրով կ*զբաղեր անտառներով Նապ– 
հոլ զօրջր կը մտնեն ի Հեր և ի քԼարևանգ գա լառ.։ Նսկոլն *Ւա– 
տաբե նահապետ Ւզնունեաց կը ղբկուի զօրօջ* կը մատնե հ°րքԸ 
Պարսից♦ նոսրով և Վ^րթանԷս կր դիմեն լաղօթս• Վ^աչե նոր դրն¬ 
գալ, իբր 30 հազարաւք կը զարնե թշնամին առ Նովուն Ւղնու* 
նեաց♦ մատնիչն Գատաբե կը բռնուի և կը պատժուի ազգովին•- 

ինչդեռ նա (I11ոսրով) զմալրեօջն տնկելով ջ եր՝ լանկարՆակի գու¬ 
շակ հասաներ առ նոսրով ի Հեր եւ ի ՏԼարևանդ գալ առեք թե 
պատրաստետլ են զօրջն Պարսից գալ հասանել ի գորե պատերաղ, 
մի ի վերալ բո։ 1Լպա հրաման ետ ար բալ նոսրով Գատաբալ նա- 
հապետի Ւզնունեաց գուգազ ^անկանոն զօրջ^ հանել լաշխարհե 
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աւելի քան զչափն, և զհամար կանոնաւոբ) զօրսն մատենիկ դրն¬ 
դալն ընդ առաջ նոցա խաղալ հասանել ի Հ֊է^է հարկանել, ար գեր- 
լուլ զթշնամիսն։ Նբրև հա սաներ Գա տա բեն՝ խորհուրդ մ ի արան ու¬ 
թ՜ եան դներ ընդ իշխանս զօրացն Պարսից, կամեցաւ մ ատն ել ի 
ձեռս նոցա զարքալն Հալոց զտէրն Էւր է Գա բան հրամալեաց դոլւ– 

Ն՚ել թշնամեացն ի վերալ իւրոց զօրացն. լան կարճ լեզակարՆումն 
աոարակարՆի զք առա սուն հազար զօրսն Հալոց զկէսս կոտորեին, և 
ալլքն փախստական լինեին։ Ես Կատարեն չարագորՆ ա*ւեալ զզօր* 
սըն Պարսից՝ և կամեր անկանել ի վերալ թագաւորին Հալոց։ 
Ապա փախստական ք զօրացն վաղ աս անեին ի բանակ արքալին 
Հալոց, գոլժ առնել զանհնարին կորեանոլմն իրացն եղելոց, զչտ– 
րադորՆութիւն մատնութեանն աէլօրեն Գատաբենալ ։ 

Աէպա անկաներ թաւալեր խնդրեր լԱստուեոլ բազում պաղա– 
աանօք և ու ժգէն արտասուօք թագա լորն Հալոց նոսրով հանդերձ 
Վ^րթանաւ քահանա լապետիւն։ Ես լետ ալսորիկ ա՛ճապարեր (ք**–* 
տեր զօրս աո. ինքն իբրև, երեսուն հազար հանդերձ զօրավարաւն 
Վ^աչեիւ* զ֊ա1բ հաս անեք քնդ առաջ նոցա ամեն ալն աւագախումբ 
մեՆամեՆ նախարարսք իւրովք։ Ես դիպեցսն միմեանց առ ափն 
Նովուն I զնունեաց, լ\Նւեստն ալանի, ի ձկնատեսանսն արքունի 
ի վերալ գետակի• տեսին զզօրսն Պարսից զի եկեալ եին անթիւ 
փղօք և անչափ զօրօք* և սոքա հասին անկան ի վերալ բանակին 
Պարսից♦ հարին սատակեցին, և թափեին ալար բազում, և. զփիղսն 
1ւ զամենալն ոլժ զօրութեան նոցա։ ձերբակալ արարեալ զԳատա– 
բեն Վաչե սպարապետն 1ւ քաջն Վշահան Ամաաունի% անեին գնա 
առաջի մենի թագաւորին է՚ոսրովու, 1ւ քարկոՆ առնեին գնա քա¬ 
րորմ բք իբրև զտլր՝ որ աշխարհի և գնդի և զօրաց աեառն իւ֊րոլ 
գաւաճան լեալ իցե։ Նա. գազդ նորա և՛ զկին և ղորդիս գտաներ 
լամրոցի անդ իշխանին (հշտունեաօց լանուս/եեալն՝ լԱղթամար կբղ֊ 
զւոջ Վաչէ սպարապետն, և ի նաւ ելեալ, անցեալ ի կղզին% առ. 
հասարակ ոչ դեզ֊ ք^ոՂո1ք ^ ոէ զարու։ Ես ալսպես բարձաւ ազ¬ 
գատոհմ նախարտրութեանն ալևորիկ, և զտուն նոցԽ լարքունիս 
կալանն (ֆուզ. I1* Ը)* ֆուգանդ կը լաւելու, թե Պաքսք չդադա¬ 
րեցին լարուցանելե պատերազմ Ւ*ոսրովու դեմ* և նոսրով չեր վքո– 
աահ նախարարաց, և չեր հեռացոլներ զնոոա լիւրմե* քա9 ի օպա¬ 
րապետ են Վաչեե և ի Վշահան ալ Ամաաունւոլ, Հորս վստահ եք 
բոլորովին և լորոց ձեռս եք քոէոք զին ոլոր ական զօրութիւն երկ– 
րին»-ձֆալց լետ ալսորիկ ոչ դադարեին Պարսք ի տալ պատերազմ 
քնդ Ւ1ոսրովու արքա լին* և նա դներ օրենս* զի մեետմեե ա լագա¬ 
նին, նախարարքն աշխարհակալքն աշխարհատեարքն որ եէն բիւ.– 
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(ՍՍ֊որՓ և հփզփրալսրբ՝ կաքցքն արւ արբածին՝ և բնգ նմա շբքես– 
9&>, և մի հհ ի նացանե երթհցձ ընդ, զօրս արյունի։ Ղի երկնչեք 
նա ւերկյհթոլթենէ ծոյա> թե գոլքե դեպն քք»ք^ ԳաաաքթենաշԱ 
քորեիցեն և ապ ստփմբ կնիքին ի նման է* Բա|յ ւխյոահ լիներ ի 
Հերյունին Վ«չէ։> ի բուն սպարապետն ի զորավարն Լա լոր Փ1ր^ա|ք 
ե֊ ի Հաֆն ՎփՀսձ լԱմատունիէ Գ ում արեր գգօրսն ամենփլև աանցն 
•Ու ագաՆւպն ըն*է զօրսՆ արյունի* և աադր գգոլմարտփկն ամե¬ 
նասև ի ձե+ա Նայա* և հանապթ*զ կաքին նարտ է րաքոլթևան ի 
մարա պաաերազչէի ի սահմանս Պարսից* և– տալին սնխախր ար– 

«*–է^ գերկիրձ Հ««յ«ք> և կթւքր պը^սք Է հանգսաի, և աք 
խս*քհ ի շինաւթետն և ի խսպազութևան զլաէևնալն ասուրս կինաց 
նոցա» (ք^ուզ* 

9. Շապուհ լարպց Իւարովալ դեմ ուրիշ թշնամի բուն իսկ 
նախարարներին> ալն ե քքդեշխն Ադձնեացփ որում և* օգնական եր 
զարար* թ**է& Ոէ/ա սարաաամբոլթիւնն ևս գսպոլեցաո, կքրստեամր յ^*» 
զինբադ ի մանուկ ժտո֊անգե մըք գպ* ազատեցին ՍՀամիկրնեանր* — 
1ւԱ|^ մ ամանակալ ապաաամբևպյ լարրալեն Լալթց մի ի Հս+* 
ա,ալի$ նորտ» մեն իշխանն 1եզձնեաց որ անուանեավ կքոքեր քգեաշինք 
որ եք մի ի չոքիգ> դահերեքք բարձերեց տաճարին արքունի։ եա 
ձեաս լարյալն Պարսիր և մատնեսպ զարյսւնի տանն (կարասն) 
"Ր »Կ ՀԿ& Կ" եէ եաե զորս աբփպին Պարսիր ի թիկսւնա իլբէ 
և հաաալ լերկրեն քիշխոնոլթենե^* Հազոց և աա|ք պատերազմ 
րնգ տրրալին Հալոց ումով Պարսից թագասպպլթեանն* և սաստ* 
կսմսսքքՒ մարա պատերազմին։ Ապ» աաարեր թագա* որն Հալոց 
զբարեկիր զֆսաւալս քստ9 գիշխանն Կարգավարն զՏէոննք և քիքխանն 
մենի է^«|, և դիշխփոնն ՝Ծսփա$ Նահեի ներոեհէ և զիվ– 
խանն Աիւնեսպ զՎազթսսկք և զիշխանն Հսրրոենից դ%ստ* և գիշ¬ 
խանն քՏասենսլ դթէսնտկք հանդերձ, բազում գսրօՀ* 11պ«« չսգան 
ւոպթեցին զորագն Պարսիցէ Խ սպանին զրգևապխն եզբաբբյ և ար– 
Գ±**1ք է*փՎք հսնգերձւ Բ«–||յ գթղչիկ մի զգուատբ, և զգէուխ 
կուր բդեշխին բերին. ««44. արբսպ* և ետ արյալ դսպջիկն կնսլթիւն 
սիրելլպն աբրա լի Վազին ակ ալ Ախւնւոլ և զտոլնն 1Լզձնև*աի *և 
ւլբար գնա. բդեաշխ և պալսպաա տասն նսրսւն։ եարւանգն բազմա– 
ցաւէ և հանդերձ աշխարհս» ւ և ամենաալն ուժովն կա/ր բ դե աշխն 
Վտ գինակ ի Նաուալօլթեան ար բալին հանապազւ քայյ լորդւսցն 
Ւակուր բդեշխի պաաանևակ մի փասխեաւ անկաւ աո. զորավարն 
Հալաք Վաչէ» և անդ ապրեցաւ թագուցեալ ի տան նորա9 որ աո. 
լա պա ժա/լանգ տան նարա լիներ ք և լալլում ժամանակի գարձաւ 
կալալ զտոլնն իւր* ոքաք անուն էԸեշա կոչեք* (^ւք* *)*• 
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10. Մէ-ելի սաստիկ Խզալ. Պարսից գէմ Ւոսրովու. վերջին պա¬ 
տերազմն, յորում մերւալ. սպարապետն Վաչ^ և այլք ի նախարա– 
|աւյ«—«8էտ այսորիկ յաւել լինել մարտ խստութեան պատերազմի 
ի մէջ Պարսից և Հալոց* զի ժոզովեցան հասին կուտեցան առնուլ 
զազա տախ ումբ բանակ նախարարակոլտ զօրաց ն* և ելան էր տալր 
ընդ զօրսն Պարսից պատերազմ, և լին էր անհնարին կոտորուաՆ 
յերկոցունց կողմ անցն, և. բազում Նախ մեՆամեՆ աւագանւոլն կո– 
տորելոցն։ Մնկանէր ի պատերազմին լալնմիկ մեՆ սպարապետն 
Հայոց Վաչէ, և լին էր ամենայն աշխարհին սուգ անհնարին, զի 
յւազում անգամ էր Տեառն փրկութիւն տուեալ Հայոց ի ձեռն նո– 
րա՝ա |8ուք» *1*. &*էպէտ չթուիր թէ շահեցան ինչ Պարսիկը 
այս պատերազմ ալ սակայն վախ՛ճանն ոչ սակաւ աղետալի եղաւ 
Հայոց համար*—վազում անձկայրեաց տրտմութեամբը և արտա¬ 
քս ուա կաթ ոզբովը և. ՆանրաթախիՆ հոգով, մեՆաւ կոՆով և. ան¬ 
հնարին աշխատանօը պաշարեալը* զգնացելոցն կարիս մնացելոցն 
համարեալ սգային» (ք^ուզ* Ուստի, որպէս ասէ Ոուզանդ՝ 
ի մխիթարութիւն 1ւ ի ըաջալերութիւն ազգին որոշեց Վ^րթանէս 
ամի ամի կատարել անկելոց տօնն իբրև. վհաւի$յ ոէ նոցա մի¬ 
այն, այլև, այնուհետև, հայրենեաց համար բոլոր անկելոց ի պա¬ 
տերազմին*—«քՀորս մատուցեալ սփոփէր մենն Վրթանէս և ասէր* 
Մխիթարեցարուը ի քրիստոս, վասն զի որը մեո.անն% մեոան յա– 
զագս աշխարհի և. եկեղեցեաց 1ւ աստուաՆագորՆ օրինացն տուչու– 
թեան, զի մի գերեալ ըանգեսցի աշխարհս։ * ♦ • Որը այսմ ամենայնի 
փոխանակ զանձինս իւրեանց ոչ խնայեցին% ընդ վկայս քրիստոսի 
է նոցա համար պատուոյ։ Մրգ մի լացցուը զնոսա, այլ պատուեո– 
ցուը ընդ նահատակոն, գիցուը ընդ աշխարհ օրէնս, զի ամենայն 
ոը զսոցա յիշատակ ըաջութեանն իբրև, քրիստոսի նա*^ատակաց 
անխափան կատարեսցէ։ * * * Եւ. եգ օրէնս ընդ աշխարհ մեՆ ըա– 
հանտյապետն Վ^րթանէս՝ զնոցա առնել զյիշատակն ամ յտմէ, և. 
որը փոխանակ աշխարհին փրկութեան մեոանիցին ի նմանութիւն 
նոցա՝ եգ կանոն յիշել զնոսա աո. սուրբ սեղանն Աււ*քււււ.ծ#ւ| ի մ՜ամ 
պատարագին, յորժամ զանուանս սրբոցն կարգիցեն, և. ապա զկնի նո¬ 
ցա զնոցայն, և. մնացելոցն յանցելոցն գութ և. խնամ կալցին)) 

11. Ոակայն մահուամբն Վաչէի չառնուեցաւ ս պարապետ ու¬ 
թի ւնն ի Մամիկոնեանց, այլ անցալ ի մանուկն Ո*րտաւազգ որդի 
Վ^աչէի, զոր իբրև, խնամակալ սնուցին Մրշաւիր Մրշարունի 1ւ 
դովկ իշխան 0 իւնեաց, որ էին փեսայը Մամիկոնեանց*-«Ս ակ այն 
զՎ^աչէի զօրավարի փոըրիկ մանկիկ մի*** ի հայրենի բարձ գահուն 
մաաուցանէին, որում անուն էր*** Մրտաւազգ։ Ո*ո.աջի թ ագտւո– 

2 
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րին զհօրն պա տիլն ի գլուխն դնէին, և ղսպար ապետութեանն նո– 
րա տեղի* զի կարի որդի վաստակաւորի էր և վաստակաւոր ապգէք 
զի այլ լազգին ոչ գտաւ հուժկու., զի ի մեՆ պատերազմին մեռանէ 
Ել զզօրավարութեանն զգորՆ լանձն առն էին \)*րշաւրալ համսարա- 
կանի իշխանին Նիրակալ և Արշարունեա դ, և. \Լնդովկալ իշխանին 
քքիւնեադ, զի նոքա փես այր էին տանն Մամիկոն եան տոհմին։ Եւ 
հրաման ետուն մեՆ եպիսկոպոսապետն Վ^րթանէ ս հանգելւձ թա֊ 
գաւորաւն \Լրշալրալ և \Լնդովկալ% սնուսանել զպատանեակն 
տաւազգ, զի կադդէ ի տեղի նախնեադն իւրոդ և հօր իւրոլ, 1ւ 
գորՆ քաջութեան գորՆեսդէ ամենատեառն ՝$րի ստո սի և աո.աջի 
իւրոդ մարմնաւոր րնակ տերանդ \Լրշակուն եադ 4Հա2. արանդ, 1լ 
տան և կենտդ, և խնամակալ չիդի ալրեադ ևւ որբոդՅ 

13. 8ետ սակաւուդ (343) մեռան նոսրով և Վքթանէս*— 
էՍԼսյա լետ ալսորիկ փոխեալ լին էր քաջ արանդ ն աշխարհաշէնն 
նոսրով, թագա լորն Հալոդ ՄեՆադ։ ժողովեալ, աշխ ար եդեալ լա֊ 
դին ամենայն սահմանր աշխարհադ գա լա ռադ Հալոդ ՄեՆադ, և 
տարան առ. իւր նախնիսն լ\Լնին, լԵկեղեդագաւաււն Կարանա գետդ։ 
Ել լետ սորա փոխեդալ ևս լաշխարհէ մեՆ քահանա լա պետն Վքյւ– 
թանէս♦ և ժոզովեդան ամենայն աշխարհն Հալոդ, և մեՆալ ւզաշ– 
տամամբ, սազմոսիւք և երգովք հոգևոր օր, կանթեղօք և մոմ եղի– 
նօք և խնկաՆու հոտովք, արքունական կառօք զսուրրն Վքթա֊ 
նէս, անհնարին րեկմամբ վասն իւրեանդ լալն մ ի հոգևոր վար դա– 
պետ ութ են էն որբ մնալոլ մեՆ ալ լալեադ տրտ մութեամբ մինչև խ 
գեւղն հորդան ի Դարանապետդ գա լառն լուզարկէին։ Եւ անդ առ 
մեՆի հալրապետին Գրիգորի զսորա սուրբ ոսկերսն հանգուդանէին, 
և զմշտակատար զսորա կենդանի լիշատակն ի վերալ կատարեալ 
դառնալին» (Ւուզ* 1». ԺԱ) ։ 

13. Ննչպէս կը տեսնոլի դարդ պատմ ուտՆներէն՝ ի մահուա- 
նէն Տրդատ ալ և տլսր Հալք մնա դին առանձինն, և իւրեանդ զօ– 
րութեամբ միայն դէմ գրին այնչափ դժոլարոլթեանդ ։ քԼմիջամտու֊ 
թենէ Հռոմալեդւոդ լիրս Հա յոդ Տրդատալ լաջորդա դ Ւ1ոսրովու և 
Տիրանալ ժամանակ՝ չիք լիշատակութիւն ոչ լարտա քին ժամանա¬ 
կակից պատմութեան և ոչ ի մերումն։ $՝էպէտ պատերազմն ընդ 
Նապհոլ հրատարակուեդաւ Բոստան դալ կալսրութեան լաջորդ տա¬ 
րին (338)—քանզի» ալն տարին էր որ Նապուհ, հակառակ Դաղե– 
բեան դաշանդ մտնելով ի Միքագետս պաշարեդ զՄՆբին, բալդ չկա- 
քելով վճարել ինչ՝ դտրձաւ լետս,—սակայն կռիւն յաււաք կը տա– 
րուէր երկուստեք թուլութեամբ, քանզի Նաոլուհ էր ի կռուի ընդ 
արևելեան դրադեադ իլրոդ, Հոնադ և Մազքթ ադ, և Բոստանդ լարև– 
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մուտս ընգգէմ ապստամ բաղ 9 Մագնենտիոսի և ալլող։ \Լրդարև Նա– 
պուհք կամ ման ալանդ գաարնակալը նորա կը նեզէին էւ զԼալս ուղ¬ 
ղակի կամ անուղղակիք սողա չէր մարի լուսալ օգնութիւն ի 
Լռոմալեղւող՝ իրաղ ա/ն վի՛ճակին մ էջ։ Ւ ու զանգ որ ալնպէս նախան– 
ձաւոր է ի պատմել որ և իղէ օգնութիւն ԼռոմալեղիներԷն եզան 
աո. Լալս՝ չյիշեր ամենևին ալսպիսի ինչ աո. ^ոսրովաւ և աո. Տի¬ 
րանալ ք ալլ ղուղան է զԼալսք ինչպէս տեսանբ՝ թոզեալ լիւրեանս. 
մինչ I"որենաղին կ ու տալ թագաւորել հ ռոմ էական զօրութեամբ 
և՛ ^ոսրովու և՛ Տիրանար հակառակ ակնարկութեան ճաոին 8ու– 
լիանոսիյ որ Բոստան գալ գարձէն ետբը միալն ի Պաննոնիոր ալն 
է ՏԵՏ-ինք որ է հալան ական թո լա կան Ար շակալ թագաւորելուն՝ 
կր գեէ լարգարեալ գիրս Լա լող միջնորգութեամբ Լոոմալեղւողք 
՜ճիշգ համ աճալն Ւ ուզան դար որ ի սկզբան թագաւորութեանն Ար– 
շակալ միալն կու տալ միջամտել Լռոմալեղւող գինու զօրութեամբ 
լիրս Լալող։ \Լլսպէս Լտլբք թէպէտ աոանձինն աոանղ նիւթապէս 
օգնական ունենալու զ Լռոմալեղիս յ բաւական զօրաղևալբ բա ոտս- 
նտմեալ խազազութեամբն առ. Տրգատաւ՝ կարող եզան առ 1^ոսրո– 
վալ ութ տարի զգէմ ունել ներբին և արաաբին թշնամիներուք 
մանաւանգ գի նոսրով էր սիրով ոչ ընգ Վրթանալ միալն ք սբսք 
խորհրգովք ինչպէս տեսանբ9 կը շարժէր միշտ% ալլև ընգ հալա- 
տարիմ և բաջ ազգին Մամիկոնէիղք որ ըստ Ւ ուզան գալ (I*# Թ) ի 
բնէք *ի նախնեաղն կարգաղ*ք ունէին մառանգութեամբ զսպարա¬ 
պետ ութի ւնն ամիկոնեանղ իբրև զսպարապետաղ տես և Ւուզ* 
Գ. Գ, է, *Ա, *Ը, և ալլ բազում ուրեբ)—և ընգ ալլ նշանաւոր 
նախարարս, որպիսի էին \Լրշաւիր Պամս արական և Անդովկ 9իւնի> 
խնամիբ Աամիկոնեանղ 9 և \Լմատունին ՎաՀածտ ՏԼարմանալի էք 
որ հ՚որենաղին չտար զս պարապետ ութի ւնն \ք ամիկոնեանղ 9 և ոչ 
կը էիշէ իըրձլ սպարապետ՝ Խոսրովու մոտակար Տիրանար \Լր շակալ 
և Պապալ բաջ զորավարներն Մամիկոնեան ղեղէնք որպիսի էին 

Արտալազդք Վասակ ք Ս՝ուշեղ* գՎասակ հալատարիմ և ա– 
նուանի զորավարն Ար շակալ կը կոչէ ւգինակիր ար բա լի* (Ւ*որ♦ Տ** 
ԵԵ)ք նոլնպէս զերէղ եզբտլր նորա գՎարգան երկիղս (Ւււր. 1** Ւ(՝* 
և ՒԵ), թէպէտ չէր սա զորավար« և ոչ Մուշեզալ կու տալ զօրա– 
վար անունը (Ւււր. Տ** ԼԵ)* 

14. Աո. Տիրանալ լաջորգաւ Ւ1ոսրովու կը բալբա լի ալս ներ– 
բին զօրութիւնը։ Նիւթական զօրոլթիւնն սկսաՆ էր տկարանար 
և Տիրանք որպէս ասէ Ւ ուզանդ՝ իլր <ւխօլութեամրն*9 ալն է ան¬ 
միտ գնաղիւբ խրտեղոլղ ոչ յքիալն եկեղեղական դասն, ալլև նա¬ 
խարարներն ք զՄամիկոնեանս իսկ որ էին գլխաւոր նեղուկ ս՝էրու– 
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թէրանն։ ^ուզանդւ, որ այնպէս աո.ատ է գովեստիլը երբ կը խօսի 
զհ*ոսրովայ, գալով աո Տիրան* բոլորովին կը փոխկ– լեզուն»—*&ալնմ 
անմիտ թագաւորութեանն ժամանակի ոչ միտլն թշնամիը թըշ~ 
նամեաց ք այլև բարեկամը բարեկամաց 1ւ ընկերը ընկեր աց դալա– 
ճան ութիւնս, մատնութիւնս սկսան յարոլցանել ի մ էջ Հայաստան 
երկրինք և բիւ֊ր և ազգի ազ*էի թ շնամ ութի ւնս գ որևէ ինն* (ք՝ուզ* 

և այլուր ^1»)—€&այնմ ժամանակի զթագաւորն իւ– 
րեանց օրինակ չարի աոնկին և. նովին օրինակաւ ձևել սկսան և 
նոյնպէս գորՆել։** * Սիրելիք սիրելեաց, և մերձաւորը մերձաւո– 
րացէ 1ւ ընտանիը ընտանեաց, ազգականը աղգականաց, խնամիը 
խնամեաց դնէին գայթ ակղութիւն։ Ածք. էր տեսանել այր ընկերի 
արեամրը Նարտւեալըյ ոգւովը չափ գային վնասուցնք անխրատ 
վարս և անհանճար միտս ունելով»։ Եւ ի խօսելն զթագաւորու– 
թեն էն Ար շակայ աս է* «Ւ խնգիր ելան էր արըայն Արյ ակ տոհմին 
զօրավարաց ազգին ըաջացն 0 ամիկոնենից ք մանալանդ զի իւ֊ր 
գայեակ և սնուցիչը էին• և երթեալ գտանէր պնոսա յամուրս աշ¬ 
խարհին Տայոց յիւրեանց աշխարհին ք և դարձուցանէր զնոսա յըն– 
դանութիլնն, զի պաոակտեալը և. ըակաեալը էին յընգանութե– 
նէն և֊ յամենայն գորՆոց Հայոց ի ժամանակս խօլութեանն Տիրա¬ 
նա յն (Ւուզ* 1»» ք1)* \եյսպէս աո.անց օգնոլթեան Հո֊ոմայեցւոց և 
իրեններէն լըեաՀ մաանեցաւ Տիրան ի ձերւս Պարսից ք ինչպէս 
պիտի տեսնենը յետոյ։ 

15. ^ոսրովու յաջորգեց որդին Տիրան (343-349), և 8#ււ– 
սիկ երէց որդին Վրթանայ փոխանակ հօրն կարգէր ըահանայա– 
պետ*—«Ել յանցանելև յաշխարհէ թագաւորին Խոսրովու Տիրան 
որդի ^ոսրովու աո. զթագաւորութիւն աշխ ար հացն Հայոց Մեեաց* 
ձւ ընդ նմին սուրբն երանելի մանուկն Տուսիկ յաջորգեաց զտեդի 
հայրապետացն Հայոց» (քՆւսյ* %• ^(՝)ւ 

Հոս հարկ է մեզ սակաւիկ մի զարտուղել մեր պատմութեան 
կարգէն։ Պ՝իաենը \Լգաթանգեզոսէ, թէ յաւուրց անտի Հուսաւոր- 
չին, որ առ.աւ եպիսկոպոս ութեան ձ եռնադրութիւնը Կեսարիոյ 
մետրտպոլտէն (որոյ թեմ կը թուի թէ էր Հայաստան յառ.աջա- 
գոյն իսկ ըան զՀուսաւոր իչն^% հաստատուեցաւ երկ ու եկեղեցեաց 
մ էջ պայման, որոյ զօրութեամբ յաջորգը Հուսաւորչին պիտի տա¬ 
նուին ձեռնագրութիւնը 4եսարիոյ մետրապոլտէն իբրև, թեմական 
եպիսկոպոսէ, և փոխանակ այսր% յաջորգը Լուստւորչին պիտի ու¬ 
նենային իշխանոլ թիլն ձեռն ադրել եպիսկոպոս և վարել մետրա– 
պոլ տակտն իրաւասութիւն փոխանակ եպիսկոպոսին *\եսարու։ եւ 
եղհ. իսկ այնպէս« աոաջին Հուսաւորչին մինչև Պապայ 
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ժամանակ՝ առ.էն ձեռնադրութիլնն է Կեսարիոլ, էնբեանբ կը ձեռ֊ 
նա գրեին եպիսկոպոս իբր եպիսկոպոսապետ կամ մետրապոլիտ բո֊ 
լոր Հտլոց9 ուստի և կոչուեցան կաթողիկոս, ալսինբն ընդհանուր 
եպէսկոպոս կամ գլխաւոր եպիսկոպոս աց։ &*եպետ ձեռնադրու– 
թ-իւնն է Կեսարիոլ առնլոլ սովորութիւնն դադրեցաւ է վաղուց, 
ինչպես պիտի տեսնենբ՝ իշխանու թիւնն ձեռնագրելոլ եպէս¬ 
կոպոս և֊ անունն եպիսկոպոսապետ-*\\աթողիկոսւ>՝ կը մնալ մինչև. 
ցարդ լանձին կաթողիկոսաց Հալոց։ %ալով վերոլէշեալ պալմանէն 
պատմութ՜եանք է նամակին զոր Ղ^ևոնդիսս եպիսկոպոսն *\եսարու 
լզեց ընդ Գրիգորի առ. Հալս լետ ձեռնադրութեան նորա՝ կը կար¬ 
դանք ալսպկս ըստ Ադաթանդեղոսի* «Եւ հասաատեալ կալցե վր– 
կալութէւն ի մեջ երկուց կողմ անցս, զի պա րդևա բաշխ ութ էլն նո– 
րոգեալ բահանալապետութեանգ ձերոլդ նահանգիւդ առ. է մենջ 
կալցե անշարժ լեկեզեցւոջս *\եսարու, ուստի և հանդերձեցաւ ձեզ 
պտտրաստութէւն շէնութեան ձեռնադրութիւն* (\Լգաթ. ձ^Ջ)։ 
&՝երև–ս չհաւատալինբ Եսէաթանդեղոսի, համարելով ա ւելա բան ու¬ 
թի ւն ի շնորհուկս մեարապոլտին եսարու՝ եթե և ք՝ուզանդ ևս 
չկրկներ ղնոլն։ Երբ թադաւորն Պապ որ հակառակ եր Ցունաց, 
լետ մահուն ներսեսի դրալ կաթողիկոս Հալոց ղՑուսիկ ոմն ա– 
ուանց ղրկ^լոլ գնա ի ^Հեսարիա առնուլ ձեոնադրութիւն՝ բարկա– 
ցաւ9 ասկ ^ուզանդ, եպիսկոպոսն ^\եսարու, վասն ղի առ.անց հը– 
րամանալյ նորա եղաւ ալն, և առաւ լետս զիրաւասութիւնն կա¬ 
թողիկոսին 9 և եպիսկոպոսանալ Հալոց սկսան երթալ Կեսարիա առ¬ 
նուլ ձև ռնադրութիւեք և Յուսիկ (ոչ որդին Վյւթանալ), իբրև* 
եպիսկոպոս արբունի դրան՝ պա լա տան մեջ միալն ուներ իշխտ– 
նութիւն հաց օրհնելոլ, ալսինբն կատարելոլ պատարագին խոր¬ 
հուրդը«—«Յէա մա հոլանն հալրապետի ն ներսեսի կացոլց թագա¬ 
լս րն Պապ ղՇուսիկ եպիսկոպոս, որ եր է զաւակե Այղբիանոս եպիս– 

սսին Մանազկերտոլ* • • առանց հրամանի եպիսկոպոսապետին 
տորու, և ոչ որպես սովոր եէն տանել ի եսարիա ի ձեռնադրու– 
թ իւն։*♦. Եւ ի ցասման եղեալ հալրապետին Կեսարու վասն բանիս 
ալսորիկճ արար ժողով եպիսկոպոսաց սիւնհոդոսին նահանգին ^է– 
սարա., և դրեցին թուղթ ցասմամբ մեՆապեսէ նոլնպես և գրե֊ 
ցին թ ուղթ առ թադաւորն Պապ և լունէն զիշխանութիւն կաթո– 
ղիկոսութեաննք զի նա (Յուսիկ) դրանն արբունի իշխեսցե զհաՏ^ 
օրհնել, և մի իշխեսցե ձեռնագրել, և որ միանդամ լինեին եպիս– 
կոպոոբ սահմանացն Հալոց՝ եր թալին ի բ ազաբն ^Հեսարացւոց և 
անդ լինեին եպիսկոպոսբ, քայյ որ լիներ ալագ եպիսկոպոսացն% ի 
վերոլ միալն նստեր ն. հաց օրհներ թագաւորացնն (Ւուզ* Ե» 
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Ջայււ կը հաստատէ նաև ^որենացին համառօտիլ ըստ է լրում 
ոճոյ. *Պապ կացո յց զոմն յազգէ Ցպբիանոսի, որում անուն Նահակ 
կոչիւր, զոր կացոյց փոխանակ ներսիսի՝ աղ֊անց մեՆի արքեպիս¬ 
կոպոսին հեսարուն (ի*որ* 1*» ԼԹ)« ուստի բալանի է, թէ Հաո֊անց 
մենի ար չեպիսկոպոսին եսարու* գնել կաթ՜ողիկոս մինչև, ցայն¬ 
ժամ չէր օրէն կամ *էէթ սովորութ՜իւն։ Պապայ այս նշանաւոր 
գորՆը, որով ազատեց Հայոց եկեղեցին կախմանէն զոր ունէր սա ի 
Կեսարիոյ և արար անկախ եկեղեցի՝ կ*երևի թէ թուեցաւ հաճոյ 
Հայոց, չանգի նորընտիր կաթոզիկոսաց ձեռնագրութեան համար 
^ եսարիա երթ՜ալու սովորութիւնն կը թ՜ուի դադրաՆ այնուհետև, 
թէպէտ ոչ նոյնպէս պահանջումն եպիսկոպոսին *\եսարոլ, ինչպէս 
պիտի տեսնեն չ։ Ել թէպէտ հալան ական է, թէ, որպէս աս է ք՝ու– 
զանգ, ի սկզբան եպիսկոպոսացոլչ Հայոց, կամ գէթ նոցա մեՆ 
մասն հնազանգելով Թեսարիսյ եպիսկոպոսին հրամանին իբրև թե¬ 
մական եպիսկոպոսի, ի ^եսարիոյ սկսան առնուլ ձեռնադրութիւն՝ 
սակայն չիչ տարակոյս, թէ այս ևս դադրեցալ յետոյ ժամ տնակալ, 
մանաւանգ յետ չաղաչական բաժանման երկրին, երբ Շունաց հետ 
հաղորդակցութիւնն արգելուեցալ Պարսից բաժնին Հայոց։ Ւյւաւա– 
սութեան այս խնդիրն, ինչպէս նաև հակառակութիւնն որ Նագե– 
ցաւ այս պատճառաւ ի մէք Հայոց և Թեսարիսյ՝ կը հաստատուի մա– 
նաւանդ ի Խորենացւոյն, որ ի պատմելն զթշնամոլթիւնն հեսարիոյ 
եպիսկոպոսին, որ արգելեց Սահակայ և Vեսրոպայ վարել իրաւասու– 
թիւն Ցունաց բաժնին Հայոց վրայ՝ այս հակառակութեան պատճառը 
կ\ըեՆայէ ձեռնագրութեան բարձման• *(Լնդ այն ժամանակս եկեալ 
Մեսրոպայ և բերեալ ղնշանագիրս մերոյ լեզուիսուսոյց զբնաւ 
կողմանս բաժնոյն Պարսից, բ։այց ի Ցունաց մ ասն էն, որ չ ընդ ձեոր 
նադլտւթեանն տուզանեցանյ վիճակեալ յաթոռն Կեսարու» (Իոր. 

^1*)։ նոյն ^0ահակայ աս է, թէ չընգունուեցալ ի բաժնին 8 ու– 
նաց իբրև կաթողիկոս այն բաժնին Հայոց• &Նբրև ետես մեեն 
0 ահ ակ զայս ամենայն չարիս ի մասինն Պարսից՝ գնաց նա զկոզ~ 
մամբչ արևմտից մերոյ աշխարհիս ի բաժնին մասինն Ցունաց, և 
ոչ ըստ արժանեաց իլրոց եզև ընկալեալ» (^##,/,• ^է)» և ինչն 
0 ահ ակ ասէ ի թղթին առ &՝էոգոս ըստ Ւ1որենացւոյն♦ «Ոչ հանդի¬ 
պեց այ ընգունելութեան յիմում վի՜ճակիս ի հրամանէ վերակա- 
ցուացս սոցա• այնչափ ատեցեալ զմեզ մինչև ղնշանագիրս անգամ 
ոչ ընկալան զորս եբեր նոյն այր (Մեսրոպ^, զոր առաչեցի առ ձեր 
բարերարութիւնգ, բազում անգամ ճգնեալ գորա յՑաորւոց աշխար¬ 
հին։ Արդ հաճոյ թուեսցի տէրութեանգ ձերում ոչ անիշխան առ¬ 
նել զմեզ ի մերում վիճակիս, և հրամայել ընդունել զմեզ և զվարա 
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գապետոսթիսնս Լզոսսոսմն՝) մեր* (Ւ1որ« Աէր^ւ Այււ ընգգիէէ ու֊ թեն էն 
՜առ ՍաՀ ակ կը տեսնոսի, թէ նա ևս աո.ահ՜ չէր ձեռնագրոսթիսնն 
ի ^եսարիոլ։ 0ահակ խորագիտոսթեամբ գտաւ. հնարս բերել ի ձեոս 
ղիրասասոսթիսնն ի վեր ալ Հալոց որ ի բաժնին Ցունաց, բողոքե¬ 
լով առ. կալսր և առ. պատրիարքն Ղոստանդնոսպո լսի \Լտտիկոսք որ 
մտագիսր ընկա լալ. 0 ահա կա է բողոքն ղմետրապսլտէն, ի մէջ որոլ և 
պատրիարքին կար իրասասոսթեան վէճւ Ւ կա լսեր կը տես¬ 
նենք արդարև, թէ կալսրն իշխանաբար կոս տալ հրաման ընգոս– 
նել ^0ահակ ի բաժնին Տոսնաց իբրև թ՜եմական եպիսկոպոս հա¬ 
վասար մետրապոլտին եսարու.* այրեցաք ղի ղքեղ պա տուով ըն– 
կալցին որպէս ղարգարև վարդապետ իսրեանց* հանգոլն արքեպիս¬ 
կոպոսին ^եսարոս* 

Ոչ փոՔ0 ասէա9ո19 է ա1ս նախկին լարաբերոսթեան Հալոց ընգ 
հեսարիոլ՝ վկալոսթիսնն Գեղասիոսի *\ի ղի կենաց սոլ (մատենագրի Ե# 
գարոս, պատ մ չի գորՆոց ժողովոլն *նիկէոլ)* որ գՂ^ևոնդիոսէ ^\եսա– 
բիոլ եպիսկոպոսէն, զոր կը կոչէ զարդ եկեղեցսոլ Աւքւաււ^յ* ասէ9 
թէ ոսնէր իշխանոսթիսն ինչպէս ի վեր ալ եկեղեցեաց արևելետն 
մասին Փոքոսն \էսիոլ, որպէս ^ապագովկիոլք %աղատիոլ9 Պոնտոսի* 
նոլնպէս Մեեին և Փոքոսն Հալոց Լառ. %աթ~ըր՝ճ* Տիեզեր* պտմ* 
Հա* ք՝4 479, Նան* 1)» և ի կարգս անոսանց եպիսկոպոսաց ժողս- 
վոլն կալ և ձԱրիստակէս Հալոց ՄեՆաց*, զկնի անոսան եպիսկոպո¬ 
սին ^եսարոս, իբրև ընգ նորա իշխանսսթեամբ ^ԱէրքԼք էջ 480)* 

&*է ի սկզբանք ի ձեռնագրոսթեան Հոսսասորչին ալնպիսի ինչ 
պտլման հաստատոսեցաս ի մէջ Հալոց և Կեսարիոլ վիճակին* լալտ– 
նի է նաև պատմոսթենէ։ \Լո.նոսլն Հոսսասորչին զձեռնագրոսթիսնն 
ի ^եսարեալ՝ է առանց ոսրանալոլ։ քէԱրիստակեալ և զ*Լր թանալ 
չկալ լիշոսաՆ թէ գնացին ի ^եսարիա։ քՀսոցանէ համառկոտիս մի– 
ալն կանցնի Ւու զանգ* զ\Լրիսաակեալ ասէ, թէ *Հօրն էր գորՆա– 
կից և եպիսկո պո սակից» (Ւոսզ* *)՝• Ո), և զՎ^րթանալ ասէ մի ալն* 
*&ասոսրս սորա (խոսրովոս) ևկաց և եղև քահանա լա պետ լա թոռն 
հօրն, փոխանակ հօրն իսրոլ և եղը օրն իսրոլ եր էց որդին Գրիգորի 
՝Կթ անէս» (Ւոսզ* \3*գաթանգեղոս ասէ զԱրիստակեալ, թէ 
Լոսսասորիչ ձեռնագրեց գնա եպիսկոպոս փոխանակ իսր ի հրամա– 
նէն Տրգատալ*—\\պա աղաչեաց երանելի թագասորն Տրդատ զսոսրբն 
^րիգորիոսք զի փոխանակ ալնր զի ոչ հասանեցաս գաէ ն֊ շրքեէ 
ընդ նմա և սիրեաց զմենասորոսթեան կեանս* ձեռնագրեսցէ տացէ 
նմա եպիսկոպոս ղսոսրբ որդին իսր զոր ետ աՆել ինքն, զՕ*ըստա– 

զոր ձեռնագրեաց լեպիսկոպոսոսթիսն փոխանակ իսր*** և լետ 
նորա կալաս զտեղի հալրենեացն, անգէն նստաս լաթոռ կաթողի– 
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կոսութեան Հայոց* (Ագաթ՜* ձք1^)* Եթէ չգնաց Արիստակէս ի ^1ր– 
սարիա% թերևս պատճառ, այն էր, զի արդէն ձեռնագրետլ էր նա 
եպիսկոպոս հօրմէն, ուստի և չուն էր պէտս երթալ ի եսարիա 
ձեռնադրութեան համար։ Նսկ զՎ^րթանայ ասէ Ագաթանգեզոս, թե 
հր երէց. «Վ/ւ թան է ս որ յաշխարհակեաց կեանս էր* որ տպա և 
նա յա շտ ի ճան պաշտաման եկաց յերիցութեան* (Աք.» ՃՒ1*), և թէ 
գնաց եպիսկոպոսութեան համար ի ^\եսարիա, թէ և սա առ կեն• 
դանութեամբ հօրն ձեռնագրեալ էր եպիսկոպոս% չէ յայտ։ ^8ուս– 
կանէ, զորդւոյն և զյաջորդէն Վ^րթանայ աս է Ւ ուզանդ, թէ ղրր– 
կուեցաւ ի եսարիա յարքայէն Տիրանար և կը յաւելու Հըստ սո¬ 
վոր ութ եան օրինակին»♦—֊օԳումարեաց (թագալորն Տիրան) ընդ նմա 
գմենամեՆ նախարարսն, ըստ սովորութեան օրինակին, ««« զի նըա– 
տուսցեն զերանելին 8 ուսիկ յարքունական կառսն« խազասցեն 
գնասցեն ի սահմանակիցս իւրեանց ի մայր քաղաքացն Գամրաց ի 
եսարիա•••* Գնացին ի քաղաքն ^եսարացլոց, ետուն ի կաթողիկո¬ 

սս ւթիւն զՇ ուսիկն ձեռնագրել* (Ւուզ* 1՝* ժ(՝)է Նոյնպէս կը պաա– 
մէ նոյն պատմագիր զՓառենայ որ յաջորգեց 3 ուս կան. &8այնմ 
ժամանակի մրժանի համարեցան զՓառէն ոմն երէց*«« և առա– 
ֆեաց գնա թագա լորն պատար ագօ ք և հրովարաակօք և ճոխ իշ– 
խանօքն*** ի մայրաքաղաքն Գամրաց ի ^եսարիա, և անդ ձեռ- 
նագրեցին գնա ի կաթողիկոսս ւթիւն Հայոց Մենաց* (I՝* 8 եա 
նորա զյաջորդէն նորա զՇահակայ ասէ նոյնպէս* «Ապա միաբան 
խսրհեցան աշխարհօրէն խորհուրդ, եթէ ում պարտ իցէ զհայրա– 
պետութեանն զկաթողիկոսութիւնն ունել♦ ապա հաւանեցուցին 
զՇահ ակ ոմն անուն ի տոհմ է զաւակին Ադբիանոս եպիսկոպոսին* 
և առնեն ընդ նմա տասն նախարարս, և յուզարկեցին գնա մևեա- 
մեն պատուով յերկիրն Գամրաց ի մեն քաղաքն Կեսարիա, և անդ 
ձեռնադրեն զՇահակն ի կաթողիկոսս ւթիւն Հայոց Մևնաց* (1** ժէ)* 
Նոյն Ւ ուզանդ զներսիսէ ասէ♦ աԱպա դում արեցին ղիշխանսն մե– 
ն ամենս 9 ղի առցեն զցանկալին Ներս էս և գնասցեն ՈԱ) սովոր էիՆ 
զհայրապետսն օնանել*«« զնոսա զամենեսին կազմեցին և արձա կե. 
ցին բազում ըևնայիւք և մ են ամեն պատարագօ ք և հաւատարի մ 
հքովարտակօք առ կաթողիկոսն Նւսեբիոս երկիրն Գամրաց, ի 
մայր քազաքացն նոցա ի ^եսարիա, զի ձեռնագրեսցեն անդ զսուրրն 
Ներսէս կաթողիկոսութիլն Հայոց Մենաց* (Ւոլզ. 1հ« 1»)ւ Այնչափ 
մեն համարուան էր առաքումն ի Կեսարիա ի կաթողիկոսութիւն* 
որ միշտ երևելի իշխանք կը ղյրկուէին ի միասին, կամ ընդ 
խաւորութեամբ մենի ուրուք նախարարի։ Այսպէս 8 ուս կան հետ 
գա ցին երկոտասան նախարարք, որսց գլխաւորն էր *մեն հա զար ա֊ 
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պետն*, *սր էր հաւանականապէս իշխանն Գնունեաց* Ընդ Փառե– 
նի ղրկուեցան (ՀԱ՜ զորավարն Լայսց Վասակ ի Մամիկոնեան տոհ– 
մէն, Անդովկ Շիւնի և֊ Արշաւիր համսաբական, որ էին արդարև, 
որպէս ասէ ֆուգանդ՝ (մԱ և դլխաւոր նահապետք*, հանդերձ 
այլ ևս տասն նախարարսք ի պատ ուա կան աց, որպէս ասէ, &Շա– 
հակ տարաւ Հայր իշխանն մտրդպետսւթեան, այն է ներքինա¬ 
պետն Լայ այ, հանդերձ իշխան տւ Գարդմտնայ ձորոյն, որ յաւա– 
քաւ| կը համարուէղւէ հանդերձ ուրիշ տասն նախարարսք։ Նսկ Նելւ– 
սիոի հետ գնացողներն էին նոյնպէո օւԼայր իշխանն մարդպետու¬ 
թյան և ք\ագարատ մեՆ իշխանն ասպետ ութեան*, հանդերձ այլ 
ևս վեց իշխանօր, ՈԸ*9 ամենքն էին երևելիք ինչպէս ՝Ծոփաց, 
(էշտունեաց, Շիւնեաց, Նիրակայ և Արշարունեաց, միւս ՝Ծոփաց և 
Ամատունեաց իշխանք։ Այսպէս մեՆ էր պաաիւ կաթողիկոսաց 
առ Լայս։ 

Շուսիկ որ այնպէս մեՆ պատուով ղրկուեցալ ի Թեսարիս։1 
Նոյեջափ մեՆ պատուով ըեդունուեցաւ ի դարձին ի թադաւորէն. 
—«Եծքն ար բայն, ասէ ֆուգանդ, ընդ առաջ եզան էր նմա ի 
դաշտն յայնկոյս գետոյն Տափերն կամրջի (Աքւաաշասօւ) ամենայն 
րանակօրն րազմութեամբք. ապա ողջոլև տուեալք միմեանց, ան– 
՝ցեալ ընդ կամուրջն Տափերայ, մտեալ ի քաղաքն մեՆ լԱրտաշատ 
քեկեղեցին ղ տոնային և նոտուցանէին զց տնկալի մանուկն Շուսիկ 
յաթոռ, հ» ՚ լրտպե տակտն* (ֆուզ. ^4 

16. Նկարագիր մանուկ կաթողիկոսին առ ֆուգան դա յ է ար¬ 
ժանի յիչ–։տակութեան. էԱւսւրրք, աս էք մանուկ, տիօք առսյդ և 
բարձր հասակաւ, դեզով երեսաց սքանչելի և չքնաղ, ղի այլ դչ 
գտանէր նման նմա. սուրբ և պայՆառ հոդւով. ամենևին ոէինչ 
զբաղեալ ընդ աստիս, իբրև ղքաջ սպառազէն քրիստոսի, իբրև 
զախոյեան նահատակ. . ♦ ակն առնուլ կամ աչառել մարդկան բնաւ 
ամենևին ոչ գիտէրք այլ ղբան Լոդւոյն սրբոյ սուսեր աՆեալ ընդ 
մէջ իւր կրէր։.. Այնչափ էր երկիւզաՆ ի Տեառնէ, ղի զսէք և 
գահ թադաւորին առ ոչինչ համարէր։... Լանապազ ընդդիմացեալ 
լինէր երանելի հայրապեան Շուսիկ... և այս մարտ պատերազմի 
էր սորա առ հասարակ ընդ ամենեսեան։ Նբրև օր մի յաւոլրց 
տարեկան դիմեաց դալ թագաւորն Տիրան հանդերձ աԱովվ> ալա¬ 
գան լովն մ տանել յեկեզեցին% նտ ընդդէմ բարբառեալ աս էր. Տես 
արժանի, հիմ դաս, մի դար ի ներքս։ Վասնորոյ անդէն ի ներքո 
քարշէին գնա յեկեղեցւոջն։ ֆրաՆեՆ եզետլ ջախջախեալ քահանապ– 
տպետն ԱոտուՆոյ սուրբ երանելի մանուկն Շուսիկ կիսամահ կոշ– 
կաճետլ ընկեցեալ լինէր։ ՏԼոր բարձես»լ պաշտօնէիցն դրան եկե- 
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ղեցւոլն ի Ւնաբեղ բերդ էն արբունի մեն ՝Ծոփազ գա լառին՝ եկին 
բերին ի գա լառն Գար անաղեազ ի գելյլն հորդանք և անդ ոչինչ 
լետ բազում աւուրզ հանգեաւ, և եգաւ մօտ առ. Գրիգորի ընդ 
հարս իւր» (Ւուզ. Անք.)* Ալսպէս, ըստ Ւուզանդտլ՝ առաքելական 
եռանդն մանուկ կաթողիկոսին եզաւ պատ՜ճառ, մահուան նորա։ 
Ա|ււ չէ անհաւանական, սակայն կար ուրիշ պատճառ, ոխութեան 
ի մ էջ թագաւորին ևւ ձուսկան։ Ե նմին Ւ ուզան դալ գիտենք, թէ 
Տիրան լառաջ բան զթագաւորութիւնն կը սն ուզան էր զ&ուսիկ, 
որում և. տուաւ իսկ զգուստր իւր կնութեան, որպէս լարո է% 
լաէւաջ բան զկաթողիկոսութիւննէ 8ուսիկ, որոլ ախորժակին հա¬ 
մա ձալն չէր ամուսնական կեանբ, և երեսս առնելսլ վասն լանձն 
առան էր ամուսնութիւնը՝ զղջազաւ, և. լետ մի անգամ մերձենա- 
լոլ ի կինն՝ զատուեզաւ անկողնով, բարեպաշտ իմն եռանդով, որ 
մանաւանգ բրիստոնէութեան ալն դարերուն մ էջ՝ հրաժարիլ ի 
մերձաւորութենէ կանանց կու տար համարել առաւել աստոլաՆա– 
հաճոլ բան կեալ լամուսնութեան։ Տիարդ 1ւ իզէ՝ ալս պատճա¬ 
ռս։ ւ Նագան կը թուի գժտութիւն մեն ի մէջ երկուզ խնամեաց։ 
նթէ զեռանգն Ցուսկան համարինբ ևս գովելի ըստ մտար ժամա¬ 
նակին՝ ազգականազ հարսին և նորին իսկ, ի վեր բան զամենալն 
աղջկան հօր գժկամակութիւնը, որ հաւանական է թէ էր ալս 
պատճառաւ՝ չենբ կրնար գտնել անիրաւ։ Վ^ե՚րքապէս կը մեռնի 
կինն, թերևս առ վշտին և առ սրտզաւութեան, որ չէր անբնա¬ 
կան ալն գրեթէ բռնի զրկման համար ամուսնական լարաբերու– 
թենէն։ ԱՀա բան բ ք՝ուզանգալ*–*ՕՑուսիկ սն ուզան էր Տիրան որ¬ 
դի թագաւորին Հ՚ոսրովու, և ետ արբալորգին Տիրան զգուստր 
իւր կնութիւն Տուսկանն, որգւոլ Վրթանիսի ։ էտԱ1 ե. ազա– 
չէր գԱստուաՆ և ապաշխարէր մեՆաւ տ առա պան օ բ, զի լամուս– 
նանալն բռնադատ եզաւ ի թագաւորէն իբրև զմանուկ։ Եւ լետ 
միոլ գիշերոլ ի կինն մերձենա լոլ՝ ալլ ոչ ևս մերձեցաւ ի նա։ Լալ. 
համարէր զՆ առա լելն միալն քրիստոսի* ոչինչ աՆէր ընդ միտ 
զոէր թագաւորին կամ ի նմանէ կուսէ զպաաուեալն, կամ զմե- 
Նութիւն կամ զընտանութիւն փեսալութեան թագաւորինտ 
զի թշնամազեալ էր տուն թագաւորին ընդ նմա, և մինչդեռ 
վասն ալևորիկ զզուէին զնա աներբ նորա՝ մեռաւ կին նորա՝ա 
(Ւուզ* 9** Ե)է օձԼզատացեալ լինէր 3 ուսիկ ի բաներս լն*, աս է (՝«ւ– 
զանգ, բալց ոչ նոլնպէս ի հետև տնազ որ րերաւ նմա ալն աղե¬ 
տալի մահըւ ^ուզանդ առ արդարազուցանել զՏուսիկ (որ թէպէտ 
բարեպաշտ, սակալն վարուաՆ էր առանց խորհրդոլ իբրև պատա¬ 
նի խակ՝)% զհրաժարումն նորա լամ ուսն ական պարտուզ կ* ըննալէ 
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աստուաՆային իմն տեսլեան, որով որպէս թէ յայտնուեշալ նմաք 
թէ որգիբն երկոլորեակր որ պիտի Ննանէին այն առաջին մեր– 
ձաւորութենէն* լինելու) էին չար և անպիտան ի պաշտօն եկե– 
ղեշւ.ոյ9 և այս եղաւ պատ՛ճառ. 3 ու.սկան զղջանալոյ ամուսնանա լէն* 
—*8ետ մի անգամ յառաջնում *էի շերին մ տանելոյ յղաշտւ կինն։ 
Ել. իսկ և իսկ ետես (8 ուսիկ) ի տես լեան զի երկու, էին մանկուն րն, 
և. ոչ հաճոյ ի պաշտօն Տեառն ԱստուՆոյ, և զղջաշաւ զա մ ուսն ա- 
նայն♦ իբրև, ոչ եթէ զա մ ուսն ութ ի ւնն ինչ աղտեղի համար էր 9 

այլ կասկաՆէր նա ի տեսլենէն զոր ետես, եթէ ընգէր բնաւ ի 
նմանէ այնպիսի զաւակ Ննանիշի* է 8 ուզանդ որ հրաշալիս 
կուտել կը սիրէք յետ պատմելոյ զայս տխուր տեսիլ կը յաւելու 
պատմել միւս ևս երկրորդ^ որ մխիթարական էր 8ուսկանք բանդի 
հրեշտակ երևելով նմա աւևտեշ 9 թէ ոլ֊րիշ ազն ուա գոյն որ,էիբ 
պիտի Ննանէին նորա զաւակէն♦—«Ե«֊ մինչ նա վասն այսո րիկ հո- 
գալով կայր յաղօթս առ Տէր% երևեշաւ նմա հրեշտակ Տեառն ի 
տեսլեանն և ասէ շնա♦ 8ուսի՛կք ոբգի մի երկնչիր• զի 
լուաւ Տէր աղօթիշ բոզ* և ահա ենշի ի բո զաւակաշգ այլ զա- 
ւակ• զի էիցին նոբա ի լուսաւորութիւն գիտութեան և աղբիւ րբ 
իմաստութեան Հայաստան աշխարհիս։ Եւ ի նոշանէ բղխեսշեն 
շեորհբ պատուիրանաշն ՍԼստուՆոյ, և խաղազութիւն բազում և շխ 
նութիւն և հաստատութիւն բազում եկեզեշեաշ ի Տեառն է նոշա 
տաշի 9 բազում յաղթութեամբ և մևՆաւ զօրութեամբք և բազում 
մոլորեալբ դարձշին ի ճանապարհս ճշմարտութեանք որով և քրիս¬ 
տոս բազում լեզուօբ փտռաւորեսշի նոբօբէ 8րբ .սիւնբ եկեզեշեաշ 
լինիշինք և մատակարարբ բանին կենաշք և հիմունբ հաւտտոշք 
պաշտօնեայբ քրիստոսի և արբանեակբ Հոգւոյն սրբոյ* զի ուստի 
հիմն իշէ շինուաՆոյև և կատարն անտի լինիշի։ Եւ բազում 
տունկբ պտղաբերբ և շայեկանբ և օգտակար բ ի հոգևոր գր ախ¬ 
տին ի նոշա մշակութեանն աջոյն տնկեսշին և ընկալշին զօրհնու¬ 
թի ւն յԱսաուեոյէ Նսկ որ ոչն կամիշին տնկել նոբօբ և ի նոյն 
հոգևոր շօզոյն գիտութենէ ըմպել խոտան գտտնիշին մերձեալբ 
յան էհ՛ս ♦ և վաք թան նոշա լիցի , այրումն հրոյն։ 8 ա զում անգամ 
վասն Տեառն լթ՚իտթ3 նոբա ի հեռ և ի նախանձ յանարժանաշն * 
այլ կ աշշեն ի հաւատս անշարժ իբրև զվէմ9 և յաղթեսշեն նոշա 
համբերութեամբ բազմալ։ Եւ. յետ նոշա թագաւորեսշէ ստութիւն 
յապարասանք յան ձն աս էր ք յարՏրաթ ասէր9 ի մ տախաբ 9 յան պատս պա¬ 
րան ք յանպիատնք ի սուտակ և ի բանսարկու մարգկանէ* և ապա 
եթէ ոբ գտշի որ արասշէ ունել զուխտ հաստատութեան հաւա– 
տոյ՝ հազիւ հազիւ1> (թուզ* Ե*)* Հրեշտակին յոգնակի խօսելէն ք 
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զղա ւա կաց և ոչ զղաւակէք կը տեսնուի թ է այս տեսլեան ստեղ¬ 
ծումը թարգման չէն է և ոչ ի ուզան գա յ, Հանգի կ՝ակնարկէ **ւ 
գներս էս և ևթք զոր միայն կարէր գիտել ֆուգան գ9 այլ և գՍա– 
հակ9 նա թ՜եր ես և. գժտմանակն Վ^արգանանց ։ 

17, 3 ուս կան ծնան արդարև երկու որդիր* այսինքն երկուո– 
րեակք, Պապ և Ա թան ագին էս, որք փոխանակ նսւիրելոյ գանձին*ր 
ի պաշտօն եկեղեցւոյ ըստ նմանութեան հօրն և հալուն իւրեանց* 
յետ աոնլոյ ձեռնագրութիւն սարկաւագութեան% հրաժարելով Հր¬ 
ատն ի գինուորութիւն և աո֊ին թագա լորին Հո1րերը։ \\նուն կը֊ 
նոՀն Պապայ էր Վար ազգ ուխտ որ մնաց անորդի9 և Աթանագինեալ 
կնոջ անունն էր ֆամբիշնք որ եղաւ մայր մեծին ներսեսի։ Նթէ 
պարտ է հաւատալ ֆ ուզան դա ^ այնպէս չար էին Պապն և \Լթա֊ 
նագինէսք որ անգամ մը մինչ \Լշտիշատու գիլզն էին, ուր էր 
մայր եկեղեցին շինեալ ի սրբոյն Գրիգոր է (\Լգաթ. ձՅ*Ե)» կ* ուտ էին 
և կըմպէին մինչև արհամարհել և պղծել այն սուրբ տեգերն 
անաո֊ակութեամբ եղան կայեակնահար, կամք բանիւ ֆուզանգայ 
զարնուեցան հրեշտակէ։ ֆուգանդ ըստ իւրում զուարթ և միամիտ 
ո՜ճոյ՝ մանր կը յօրինէ այն դժբախտ ամ ուսն ութ եան պտուղներուն 
վարքը և մահը*-«Եւ ծնաւ կինն (3 ուս կան) երկուորիս ք և կոչե¬ 
ցին զանուն աոաջնոյն՝ Պապ, և զերկրորգին՝ \Լթանագինէս։* *» 
Ս«ւքա "ճանաչէին ստահակք և անխրատք» սր յ> ոչ հօրն իւրեանց 
նմանեցին միտ եգեալ9 և ոչ մեծին Գրիգորի լաո.աքինութիւնսն 
ուշ եգին9*** այլ ժամանակի գարուն նմանեալ9 ա կամ այ աո֊եալ 
գձեոնագրութիւն սարկաւագութեանճ հարին զաւանգն հոգևոր ք 
տո.ին ևս իւրեանց կանայս զքորս թ ա գա լորին 9 և պանձացեալք 
յիւրեանց յան ցա լոր սնոտի ի մ արմնա լոր տոհմ ական ութ էւն ազգա¬ 
կան ութ եանն^ զպինուորական զվարսն ընտրեցին։*** ք՝ալց անուանք 
կանանց նոցա էին-անուն կնոջն Պապայ% Վարազգուխտ, նոքա 
աևզաւակ անորգի ելին յաշխարհէ* անուն կնոջն \Լթանագենի% 
Բամբիշն* ի սոցանէ ծնաւ այր սքանչելի և զարմանալի *Ներսէս* 
որ աո. յապայն եկաց քահանա յա պետ ։ (1|^ ինքեանք զա մ են այն 
աւուրս կենաց իւրեանց ի մեծի յանգգնութեան էին։ Էւ էին նո¬ 
քա Լյտւուր միում) յերկրին Տարօնոյ յաւանին Աշտիշատ, ուր զա– 
ռաջինն էր շինեալ եկեղեցին ի հաւոյն նոցա Պ*րիգորէ։ Ա1ւ^լ ի բա¬ 
զում հատեալ յարբշո-ութիւն՝ զԱստուծոյ սւ ա՜ճար ալն այպն տոն էին* 
մտանէին յեպիսկոպոաանոցն որ էր անգ9 և ըմպէին անգ գինի 
բոզօք և վարձակօք և գուսանօք և կատակօք9 զսուրբ և զնուի– 
րեայ տեղեօքն քամահետլ։ Եւ մինչ էին յուրախութեան մեծի բտ1է~ 
մեալքլ յանկարծակի հրեշտակ Տետռն երևեցաւ ի նմանութիւն 
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փա յ լա ատ կան, և հարեալ սատակէր զերկոսեան դեղրար սն միտն՜ 
դամ ափ* ի բազմականի՝ անդ։ եէ այլ մարզիկն՝ որ տաճարակիցք 
էթե, ուր ախակիցք և, բազմ ա կան ա կիցք՝ առհասարակ թողին և փա՜ 
խերան է.. • Ել Պապն և \\*թանագին էս այսպէս սատակեցան, և. 
դրունք տաճարին ի բաց կային, և որ հուպ չիշխէբ երթ՜ալ, մին՜ 
շևւ Նեխ էր ցան մարմինք նոցա և կոզոպաեցան, և յաղկեցան քակե* 
ցան լուեան ի մի մ էրան ց, ցրուևցան ոսկեր ք նոցա։ Եւ բազում ա՜ 
միս ք անցան էին ի վեր ալ իրացնի ապա իշխեցին մ տան ել ժողովել 
լսւոէւնալ հանել տնտի գՈսկերս նոցա, և գտան էին զնոսա լոկ ցա՜ 
մաքեալ զկճղացեալ զոսկերս նոցա և թաղէին յայզւոքն եկեղեցլոյն 
որում \էգարակն կոչեն* (ֆուզ* Տ** Եէ ^է» ԻԹ*)* (\րչափ և չափա¬ 
զանց համարին ք ֆուգան գաք պատմութիւնն զՊապալ ևւ պԱթանա՞ 
դինեայ սաչափ գոնէ ճշմարիտ է, ԷՒԷ վարք և զորեք այս երկա֊, 
մառանզորզաց տան Լուսալորչին չէին կրնար զոհտցունել կղերը, 
որ յետ փորձելոյ վերքին փորձը, տալով նոցա աստիճան սար կա՜ 
ւազութեան՝ չհամարձակեցան տալ միում ի նոցանէ կաթողիկոս 
սութեան մեե պաշտօնր։ Եւ որովհետև բտց յերկուց անտի չկար 
չափահաս ոք ի քահանա լապեասւթիւն՝ ընտրեցաւ յա շտկեր ասաց 
անտի Լուսալորչին եերսւՀփն Գանի էլ , զորո յ զպատմութփւնն կր 
համառոտ է ֆուգանդ այսպէս * 

1@. «Ոչ այլ ոք ի* նմին աանէ գաւակին Գրիգորի գոյը որ 
զա ռուքն որզուիՒիւն զլխաւորութեան քահանա յապետութևաՆն յա* 
ջորզէր։ ք^այյ զեռ. ևո կենդանի էր եերունի սուրբն* մեե քորեպիս* 
կոպոսն Գան ի էլ, այր սքանչելի։ \Լշակերտ եղեալ էր սա մեեփն 
Գրիգորի։ Նր ազգաւ ասորի և ունէր զասաիճան սվժոռսյն զլխա՜ 
ւորութեան արօնոյ** և կը իՒոլէ կարդալ նմսթ յանձնուաե տեգե¬ 
րը* էնա իէ, աս է, մենն և առաջին եկեղեցին ի մայր եկեզեցեացն 
ամենայն Հայաստանեայց, (քոք) ի գլուխն կանուանէ «Եկեղեցի 
Աշտիշատու»), նոյնպէս և ի ներքոյ քան գնա մարգարէանոցն 8ով– 
հաննույ (զոր հոն *)*♦ կը կոչէ էմարգարէարան մատուռն Ցով֊ 
հաննու*), նոյնպէս մոտ ի տուն Տեառն (յեկեգեցին)՝ հանգիստ 
առաքելոցն*, (զոր «Երւաքելարան Տեառն աշակերտ ացն* կանուանէ 
հոն)։ «11|ււ տեղիքս, ասէ, սմա (Գան ի է լի) էին յանձն հանդերձ զա՜ 
ւառօքն»։ Ըււա ֆուզանդայ Գանի էլ էր «վերակացու», այսինքն առաջ¬ 
նորդ ոչ միայն այս ամենայն եկեղեցեաց Տարօնոյ, այլ 1ւ Ատեսուչ 
և հոգաբարձու (այցելու) ամենայն եկեզեցեացն Հայոց Մեհ՜աց՝»։ Պ*ա– 
նիէլ ըստ նոյն պատմագրի կը վարէր անապատական կեանք, բայց 
ժամանակ ժամանակ կիքնէր յայցելութիւն իւր եկեղեցին երուն*- 
«Եւ բնակութիւն կայենիցն (նորա) յանմտրզի լերինս էր* միահան՜ 
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դերձէ մաշկանափորտնք սան դա զա լոր, և կերակուր իւր արմատք 
բանջար ոց9 և. դաւազան անգամ ընդ ինքեան ոչ ունէրք այլ—կը 
յաւելու—զա ես չու թիլն մարդկան պիտոյից ոչ երբէք անփոյթ աո.֊ 
նէրք և. կայեանք տեսչութեան նորա»է այսինքն իւր պաշտոնական 
տեղն) €յորժամ յանապատաց ի շէնս իջանէր վասն դորՆոյ Աօտւււ– 
Նոյ ի դլխաւոր տեղիս եկեզեցեացն լինէր։ Եւ. յաճախ յակն աղբերն 
ի ներքոյ սարա բարձր մեհենատեզւոյն Հերակզեայք որ կայ դէմ 
անդի ման լերինն մեՆի որում 8 ուլն տնուանեալ կարդան) ի բադ֊ 
նին տեղւոջե ի բացա գոյն իբրև քարընկեց ի մի ներքոյ կուսէէ ի 
դոյղն Նորն որակին 9 ի սակաւ անտառ, ակին) ի հացուտ պուրակինէ 
որում անուն տեզւոյն իսկ Հացեացն դրախտ կոչեն։ Այւ/ այն աղ֊ 
բեւրն է) յորում առնէր յա խժամ ևս վազ մեՆն Գրիգոր զմկրտու֊ 
թիւնսն զօրացն բաղմաց (Ագաթ* ՃԺՋ* Տայնմ տեղւոջ էր 
սորա կայեանք խցկան որբոյն Գանիելի* էր դարափոր արարեալ ի 
բնակութ-իւն) և յայնմ տեղւոջ ղդիաաւորութիւն (տեսչութիւն) 
այցելութեանն կա տար էր՝»։ 

Ւ ուզանդ ըստ իւրում ոովորութեան ինչպէս ամէն սուրբ ա~ 
նուանեալ անձն% նոյնպէս ղԳանիէլ կը փութայ երևցունել իբրև 
ԺեՆ սքանչելադորՆ։ Գանիէլ կօշկօք կքերթար քուրերու վր այ ան¬ 
իմաց* երբ կամէր ՛ճանապարհորդել ի ձմերան՝ ձիւները կը հալէին 
յանկարե) և գետինը յինէր ցամաք« եթէ հեռ.ու ուրեք երթալ 
կամէր՝ յանկարՆ կը դան էր զանձն հոն% ուր դէմ եդեալ էր երթ՜ ալ* 
և ոչ այս չափ միայն• Գանի էլ կը բժշկէր հիւանդներ9 կը յարու- 
ցանէր մեբելներ և կը դորեէր քան զսոսա ալելի մեՆ նշաններ։ 
^ը հարցունենք սակայն) թէ քան զմեռ.եալս յարուցանել քնչ մեն 
նշան կայք զորմէ լ/ւութեամբ կանցնի Ր ուզանդ։ 9փարդ և իցէ% 
տեսնենք բուն բանս Ւուզանդայ* «Սա> ասէ 9 առն էր նշանս և զօ֊ 
րութ՜իւնս մեՆամեՆս յանուն Տեաոն մերոյ Ցիսուսի քրիստոսի։ 
Կօշկօք քայլելոյն դնայր ի վերայ ջ^ւրց դետոցէ և ոչ թանային 
(ոտքն)։ Եւ. յա լուրս ձմերայնոյն) յորժամ կուտեալ դիզեալ էր 
բազմութիւն թանձրութեան ձեանցն ի վերայ ձմերային լերանցէ 
և նա յայնպիսի ժամանակի կամէր ուրեք երթալ ի պէտս՝ յան- 
կարՆօրէն ձիւնն ցամաք արջն լինէր աո.աջի նորա։ Եւ. եթէ կա¬ 
մէր ի հեո.աստան ուրեք երթալ իբրև զփայլակն սլացեալ լին էր 
անաշխատ) իբրև թո.ուցեալ յոր կամէրն երթալ ի տեղին՝ յան- 
կարՆօրէն անդ դտանէր։ Տարուցանէր զմեռեալսք առն էր և բը– 
Ժշկութիւնս հի լան դա ց, և աԱ և՛ս մեՆ նշանս և զօրութիւնս 
քան ղնոյնս դորՆէր9 զորս ոչ բաւեսցէ ոք ընդ դրով նշմարանաց փա֊ 
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կեր (Յուզ. Այս Գանիել ե որ կոչուեցաւ ի կաթոզիկո– 
սութիւն յետ Յուսկան ։ 

19։ ք՝ ուզանդ յաււաջ շան պատմելն զկոչումն *Ն անի է լի ի 
կաթ ողիկո սութիւն՝ կը գնէ զթագաւորէնք զեախարտրաց և զազ– 
գէն երկայն իմն մեզադրութիւն իք-քմւ նկարագիր բարուց ժամա¬ 
նակին։ Մեր կորովի պատմագիրն համեմատելով երկու աո՜աջին 
րրիստոնեայ թագտւորաց ժամանակն Տիրանալ թագաւորութեան 
ժամանակին հետ՝ չվարանիր կոչել այս վերջինն Հան միտ և անպի¬ 
տան» (1*» ևւ այ լուր (I1* *խօ լութեան ժամանակն։ Եթէ 
չասէր ևս ղողս $ ուզանդ չէր մեզ դժուարին իմանալ ի գորնրոց 
անտի Տիրանալ։ Ա|Ս դժբախտ թագա լորն չուն էր ոչ հալուն իւ– 
րոյ Տրդատայ ազգեցոլթիւնն ի սանձեր և ոչ հօր իւրոյ Ւ*ոսրովու 
հլութիւնն ի լինել օրինակ։ Յալս թերութիւն Տիրանալ կը նայի 
մեզագրսւթիւնն Յսւզանգտյ։ Յետ ասելոլ, թե Հ^ագաւորն Տիրան 
և այլ մեՆամեՆ աւագանին նախարարազն և աշխարհն ամենայն 
ոչինչ ըստ Աւաւքլ&՚ււ| կամացն վարս յանձն առեալ իմաստունս գը– 
նացեալ լինեին*՝ կը յաւելու♦ *ՏԼի զթագաւորն իւրեանց օրինակ 
չարի արարեալ նորին օրինակաւ ձևել սկսան և նոլնպես գորՆել։ 
Ւ հեռ. և ի նախանձ ընգ միմեանսք չարակնութեամբք թշնամու– 
թեամբ ոխութեան զմիմեանս խաՆտտեր և նենգել այր զընկեր. և 
զեզբայր։*** ԱՏւ^ւ եը տեսանել այր ընկերի արեամբ Նարաւեալ*։ 
Ւուզաեդ կը յաւելու ևսք թե շատ ամօթալի գորՆերու պես> նաև 
հին հեթանոսական պաշտամունք կը կատարուեին գաղտ• -«Եւ 
զդիցն հնութեան պաշտամունս, ի նմանութիւն պոռնկ ութեան գոլւ– 
եսյնք ընդ խաւար կատարեինք և ոմանբ զնոյն իսկ զցանկութիւն 
պոռնկութեան կատարեին յանձինս իւրեանց*։ Այււ ամենայն յաււաջ 
բան զաէ ահն Յուսկան* իսկ յետ մահուն նորա, երբ անառաֆնորդ 
մնացին% ևս աւելի ♦ -«Ս՝անաւանդ ք տսէէ յորժամ զգլխաւոր առաջ¬ 
նորդն թոպամահ սպանին՝ այնուհետև ըստ կամաց գնայինք բլանզի 
ոչ ոք այն գոյր յորոյ խիթային յանդիմանութենենք և որ նոցա 
արգել արկաներ գնալ յան օրեն ՛ճանապարհն»է 

Ա|Ն գարուն Հայոց համարք որ այն ինչ դարձան եին հեթանո- 
ոոլթենէ ի բրիստոնեութիւն՝ կայ կարևոր իմն կետ ի հ֊իտ^1։ 
զովոլրդ մը որ չունի բարձր դաստիարակութիւն և փիլիսոփայական 
հանճար կանոնել իլր առտնին և ընկերական կեանբը՝ պարտի ու¬ 
նենալ իւր կրօնական օրինագիրը (շօՃց)* ^րիստոնեան պարտի ու¬ 
նենալ իլր Աստուանաշունչըք ինչպես մահմետ ականն իւր *Լււ«–– 
րանըէ Առանց այսպիսի օրինագրի ժողովուրդ մը չկրնար օգուտ 
բտզել յիւր կրօնից։ Ի ուզանդ շատ գեղեցիկ կը լուսաւորե զալս» «Ւ 
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վաղնջուց) ասկք (օրմէ հետե սոլին 7/Ոքա» (Հալք» *նոքտ» կը ցոլց– 
նկ թկ օտարազգի ե պատմիչն) զանուն քրիստոնկութեանն՝ լոկ 
մ ի ալն իբրև զկրօնս իմն մարդկությանդ և ոչ ջերմեռանդն ինչ 
հաւատով ընկա լան։ (\չ եթե որպես պարան եր քիտաւթեամր լ ու¬ 
սով կամ հաւատով, բա19 միալն սակաւք որ ք զհ անդաման ս գի– 
տկին հելլեն կամ ասորի դպրութեսմեց^ եթ* հասու ինչ ալնմ 
փոքր ի շատե» իսկ որ արտաքոլ բան զդիտութիւն արուեսաին եին 
ալն խառնաղան՛ճ բազմութիւն մարդկան ժողովյրդոց նախարարազն 
և կամ շինականութիւնն, եթե ղցալդ և զցերեկ նստես/լ վարդա¬ 
պետածն Լւ ըստ նմանութեան ամպողն իբրև զլոբդա հեղեղ ինչ 
անձրևաց սաստկութիւն զվա րդա պետ ութի ւնն ի վերալ հասկին՝ ոչ 
ոք ի նոցանկն ոչ մի բան և ոչ կես բանի> 4ւ ոչ դոլղն լիշատակ 
ինչ և ոչ նշմարանս ինչ զոր լսկինն% կար եին առնուլ ի մտի*։ 
ալ թերևս աւելաբանութիւն ի բ։ենս ու զանգալ) չկ սակայն 

օտար ի ճշմարտութենե* գիտելու արժանի ե մանաւանդ» որ քու– 
զանդ ժողովրդեան անընդելոլթիւնն քրիստոնեական վարդապևաու– 
թեանց՝ կ՝ըեՆալե տդիտութեան նոցա լոլն և ասորի գպրութեանցք 
բանգի ալն լեզուաց հմուտբ միալն կրնալին ըն թեռն ուլ եկեղե¬ 
ցական դրեանք մանաւանդ հին և նոր կտակարաններնք զ*ր* չու¬ 
նեին տակաւին Հալք իւրեանց լեզուաւ առ. ի հա լերկն 
դպրութեանք և ալս պակաս ութիւնն արդարև եղաւ պա աճառ է 
որ իբր կկս դար լետոլ առաբելաշնորհբն Ծահակ և Մեսրոպ այն¬ 
չափ փոլթ տարին լնուլ ալս մեն* թերին հալ ժողովրդեան։ 4ս– 
րիւն ազդին դիտութիւնը քրիստոնեական վարգապետութեանց լա– 
ու աք բան զթարդմանութիւնն 0« Գրոց կ՚ակնարկե ի պաամութեան 
դիւտի նշանադրաց և թարգմանութեան դրոլն՝ լա սելնէ թե *&րեիք 
որ համբաւուցն անդամ օտար եր Աառաջ բան զթարգմանոլթիւն 
Գրոլն) կողմ անցն ալնոցիկ, լորում ամենայխ աստուահադորնր ս բան- 
չելադորեութիւնբն (պատմեալք ի 0* Գիրս՝) դո րե եղան՝ (յեա թարգ- 
մանութեան Գրոլն) առ Ժամ ալն վաղվաղակի ամենայն իրացն ե զե¬ 
լող խելամուտ լիներ» • • և ամենայն ասաուանրատուր ալան դու– 
թե անցնր»տ 

Հալբ լետ դարձին իլրեանց չունենալով քրիստոնեական կը– 
րօնից վերաբերեալ դրեան* հարկաւ կը սիրեին և կ՛ուսանեին իւ– 
րեանց վիպասանական երգերն• ուստի ըստ մեզ անիր ալ ե մեղա– 
դրութիւնն է՝ ուզան դալ—«.Գեգերեալ մաշեին լանուղղալ կրթու– 
թիւնք զիւրեանց երդս առասպելաց զվիպասանութեանն սիրե– 
ցեալբ և նմին հաւատացեալք 1ւ ի նոլն հանապազսրդեալքն։ Տէիք 
տարակոլսք թե հեռացնելու համար զժողովուրդն ալն հին հեթա– 
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՜ն*աակաե իշատակներէ՝ ջրիս տոն էական նախանձն ամէն ջան ի 
գարե գրաւէ լառաջ և լեաոլ քան զգիլյան գպրութեանք խափանել 
հին ազգալին երգերն որ հեթանոսական ժամանակի Ննունգ էինք 
տալով ազգին քրիստոնէական առատ գպրութիւնք ալնպէս որ հին 
վիպասան ութ են էն հագիս մնացին գոլգն նշխարք > ՂոՍս ^ "ք^ա“ 

Կսսանդէյ և ալն՝ աււասպել անոսամր։ 
30. Պ՝անք ալժմ ի պաամոսթիսն Գանիելի։ Գանիէլ ըստ 

խորհրգոլ մեեամեեաց կը րերոսի առաջի թագա սորին ք աո. որոսմ 
ժողովեալ էին նախարար ք ք և կսկսի երկալն լան գի մ անութ ի ւն մի9 
ուր լետ լոսշ առնելոլ նոցա Աստուեոլ մեե շնորհեք որով հրասի– 
րեց գնոսա ի չոլս ճշմարտութեանք և նոքա մոռանալով գնա գար- 
ձան կռապաշտ նախնեաց մոլոսթիսններոսն՝ կը լարէ համառօա 
պատմական ակն ար կութ իսն մի, ուր լռելեալն կը լիշոսին թ՝ագէոս9 
Լոսսաւորիչնյ Լռիփսիմևանք և լաջ արգք Լոսսասորչինք 1»րոց զո֊ 
մանս սպանաՆ էինք զ**ԱԱ չարչարանք և փոխանակ անսալոլ խը~ 
րաոտչաց և վարգապետաց իսրեանց և պատոսելոլ գնոսա՝ անարգե֊ 
ցինք էւ ի լրումն չարութեան իլրեանց սպանին չարաչար զմանուկ 
հալրապետն իւրեանց ՝ զՏուսիկ։ Ւ վախ՜ճանի կիմացունէյ թէ չէր 
կարող ընգունել ազգին հրասէրն ի կաթողիկոս ութի ւն* եթէ չը– 
դառնալին բոլոր սրտիս առ. Աստուան։ ԱյՆ ինչ բանքն ի բերան 
էին ներունի եպիսկոպոսին՝ հրաման ելաւ թագաւորէն՝ անգէն 
ի տեղւոջն խեղդամահ առնել գնաք Լւ իսկոլն կատարեց ալ հրա~ 
մաննք թէպէտ շատ ջանացինք ասէ ^ուգանգլք նախարարքն՝ լետս 
կացուցանել զթագասորն անզգամ խորհուրգէն♦—&Ապա ժողովեալ 
մեՆամեՆք նախարարազն* • ♦ հաւանեցուցանէին գթագաւորն անել 
զեերունին ^անիէր զի կացուսցեն գնա իւրեանց գլուխ առաջնորդ։ 
Ել. լզեցին աո. նա քՈէքՆ» իշխանս \)ահառունևաց տոհմին և. քԱ^ւ– 
տաւան գիշխանն Վյոնանգալ և ղ^Հարէն իշխանն Ամատունեաց 
տոհմին և զՎ^արազ իշխանն *\՝իմաքսենից տոհմին։ Եւ եկին նա¬ 
խարար քն հասին գտին գնա լԵկեղեաց գաւառին9 ի գեւղն եկե– 
ղեցւոլն ի Ծ՝իլնք գի գես. իմն գգորե մշակութեանն \Լստուեոլ գոր– 
Նէր* Եւ առին գնա Լւ աՆին աո. թագասորն Տ իրան ի գա լառն 
\Լղձնեաց, ի ք՝ առա էջ ալան։ Եւ իբրև, մտանէր առաջի թագաւո– 
րին Տիրանալ քորեպիսկոպոսն մեեն *Նանիէլ անտչէն ի ձեռն առ– 
նոլբ գկշտամբութիւն լան գի մ անութ եանն։ 1Լնգէր մոռացարուք 
գուք9 ասէք քԱաաււա^ զարարիչն ձերք և. գգութ նշանացն և խը– 
րատուց և՝ զսքանչելեաց զոր արար առ հարսն ձեր Լւ առ ձեզք և 
դարձալք ի մոլորութիւն կռապաշտութեան նախնեացն ձերոց9 ի 
լափշտակութիւնս և լագահոսթիւնս Լւ ի զրկութիսնս 1ւ լաղքա– 
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սոսկերութիւնսք ի պոռնկութիւնս, ի նենգութիւնս և ի միմևանս– 
զրկութիւնս և ի սպանութիւնս։ հորեանեցալր լրալր կասեցէր 
կաղացա լր լարդարութեան ճանապարհաց։ դուր զձևր ան* 
ձինս անգիւտս արարեալ էիր ի կորստեանն* նա ևկն ի խնդրել 
զձևզ* դո*~ր փոխանակ երախտեացն ապախտիս հատու, ցէր* նախ 
զձեր զրարոզն և զհրաւիրակն զառարևալ առ. ձեզ (յզ$՝ադէոս) ապա՜ 
նէ ր, և. զհետ նորա զնորին նմանին (զԳրիգոր) չար չարեց է ր . 
սորին ևկին բազմութիւնր սրբոց վկալիցն \\ստուեոլ (Լռիփսի֊ 
մեանր).. սակալն և աո. նոսա լցէր զսովորութիւն սպանութեանց 
ամբարշտութևան կամացն ձևրոց։** Եւ֊ լետ ալսորիկ ևտ ձեզ վար՜ 
գա պետս զսիրելիս իւր.. որր ուսուցիչրն էին ձերք որր հանապազ 
արնէին վասն փրկութեան ոդւոց ձևրոցք 1ւ արժան էր ձեզ ուներ 
գութ՛ ըեդ նոսա• դուր ղորդիս 1ւ զժառանգս 1ւ զգորհ՜ակիցս և 
զնւքանողս նոցին սպան էր• զսուրբ մանուկն Շուսիկ զհալրապեան 
զաթոռակալն զվիճա կակալն վի՛ճակին ք^ադէոսի առարելոլն 1ւ զնա¬ 
րին նմանոլն Գրիգորի։.«• ՍԼքք. զի կոչեցէր զիս ելանել գալ »■* 
ձեզ9 զալս ամևնալն կամ էիր քոել դուր լինէն։ Շղեցէր առ. իոք 
թ-է եկ կաց մեզ գլուխ և առաքնորդ։ քԼիարդ լինիցիմ գլուխ և. 
աո-աջնորդ ալնոցիկք որր ոչ դառնալցևն զկնի Տեառն, կամ զիարդ 
բառնալցևմ զձեռս իմ աղօթիւր առ Աւաւււք.ած վասն ալնոցիկք "քոց 
ձեռր շաղախեալ են արևամբ սրբոց Տևառն։ ՏԼալս բանս խօոեցալ 
սուրբ Նևրունին Գանի էլ րորևպիսկոպոսն առաջի թագա լորին Տի¬ 
րանալ 1ւ առաջի իշխանազն 9 պևտացն և ամևնալն զօրաց։ Եւ մինչ¬ 
դեռ խօսէր նա զալս ամենալն% հիացևալ զարմացեալ թ՛ագա լորն* 
միտ գնելով լուռ և եթ կալր։ Եւ. ևզ1ւ իբրև, զալո ամևնալն լուաւ՜ 
բորբորևալ ի բռնաւորութիւն գառնութեան ամբարշտութեան ցաս¬ 
ման իւրոլՀ տալր հրաման անգէն խեղդամահ առնել գնա։ ՀԼոր 
լուևալ սպասաւորացն կատարեցին զգորե հրամանին վաղվաղակի։ 
Ւալց մևեամևե նախարարազն ալագանին շատ եդին ի մտի ար֊ 
րալինյ զի մի կատարևսցէ զչարոլթիւն կամացն իւրոց• նա աո. 
գառնութեան սրտին ցասման, առ զալրուցս բարկութևանն ոչինչ 
անսաց նոցաք ալլ ճոպան ի փողս եդեալ խեղդամահ արարին գնա։– 
\Լքսպէս կ ատարեցաւ սուրբն Գանիէլ* ^օւք» 

21* Գանիելի լանդիմանութևան մէջ զոր բերին ր համառս• 
աիւ, կալ մաս մը9 որ գոգցես դուշակութիւն է ազդին առլապալ 
պատմութևանէ—֊հՏՀասն ալս չափ ստութեանց ձերոց և պղեու֊ 
թեանցք աս էր Գանիէլք բարձցէ Տէր զթադաւորութիւնդ ձեր ի 
ձէնջ. ցրուեսջիր և բաժանեսջի րք |լ ցրուևսցին սահման ր ձեր որ- 
պէս և Նսրալէէ և անտերունչր և անխնալ և անխնամ ր լիջիր։ ե– 
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լիջիք դուբ իբրև, զխաշինս՝ զի ոչ գոլցէ նոցա հովիւ։ Ս տտնեսջիբ 
իբրև, զհօտ ի ձևո ս գազանա էյ, և անկջիբ ի փաոաց ձերոց, և ի 
ձեռ ս օտար թշնամեաց մատնևսքիբ դուր ի գերութիւն և ի լուե 
Նառայոլթեան, և ոչ բարձցի երբէբ կամ պակասեսցէ լուե չար 
ստրկութեան Նառ այութեանն ի պարանոցաց ձերոց» հաշեսջիը և 
մաշեսջիբ ի ցանկութիւնս ձեր։ (1րպԷս պատառեցաւ ՆսրայԷլ, և 
ոչ կարկատեցաւ՝ սոլնպէս և դուր ցրուեսջիլլ և կորեանեսջիբ, և 
ա1ԼՔ վտյելեսցեն ի վաստակս ձեր, և այլլ» կերիզեն զզօրութիւնս 
ձեր, և ոչ որ գտանիցի որ փրկեսցէ զձեզք և ոչ հաճեսցի ընդ 
ձեզ Տէք) և ոչ նայեսցի և ոչ փրկեսցէ այլ զձեզն։ Յանդիմանելն 
Դանիելի զՏիրան և ս պան ո լիլն ալն պատճառաւ՝ է արդարև ճքշ– 
ւքարիտ 9 այլ թէ յանդիմանութիւնն, զոր կը դնէ Ւ ուզանդ, մանա- 
ւանդ մարգարէութիւնն, են բան առ. բան ԳանիելԷ՝ չէ ամենևին 
կալանական։ Ջիր տարակոլս սակայն, թէ զարմանալի հանդիպումն 
կայ ի մ էջ այն մարգարէութեան և ճակատագրի ազգին։ Եւ որով–- 
<չետև այն իբր մարգարէութեան գլխաւոր կէտերնյ ինչպէս բար¬ 
ձումն թագաւորութեան, բաժանումն երկբին, դէթ Ըստ մասին 
ցրուումն ազգին և մ տանելն ի Նառայութիւն, եղան առ 8ազկեր– 
տիլ Ա# (400—421), և աո. Վ^ռամաւ Ե* (421 — 442)՝ թարգմա¬ 
նիչն 8ուզանդայք որ էր մին ի թարգման չաց, ականատես վկտյ ժա¬ 
մանակին , տալով պատմութեան մարգարէական ձև՝ դրաւ զայն ի 
բերան Գանիելի։ Ալս է բնական և բտնաւորագսյն մեկնութիւն 
այս երկրորդ Գանիէլեան մարգարէութեան։ Այսպիսի յանդիմանու– 
թիւն մի հանդերձ իբր մարգարէութեամբ ունինր ի \**որենացւոյն 
ի վերջին գլուխ ք. դպրութեան, յետ պատմութեան մ ահուն Տրր֊ 
դատ այ։ 

Ց2« ֆուգանդ կը*Հ< յիղէ ուրիշ տխուր գէսվէ որ ուՆացոյց ի 
Տիրանա յ գնա խարարս, մանա ւանդ զԱ ամի կոն եանս9 որ էին թև և 
թիկունբ տէրութեանն։ I՝ հնումն ոչ միայն արևելեան, այլև, 
արևմտեան արբունեաց մ էջ ներըինիբ, որ մեե ազդեցութիւն ու֊ 
նէին առ թագաւորին իբրև. մարդպետը^ այսինըն վերակացուբ 
կանանոցին շատ անգամ կու տային գորեել թագաւորաց, մանա- 
ւանդ տկարադունից, չորոց մին կը թուի թէ էր Տիրան՝ մեՆամեե 
անիրաւութիւններ։ Ամմիանոս ի գովելն զԵւթեր ներծինի Կ«ււ– 
աանգայ, զայր լալ և իմաստուն՝ ասէ. «Գովեստ զ առն է ներըինւոյ 
կասկաՆելի է ի բերան ուրուը, թէպէտ Եոկրատ ոմն իցէ կամ 
նումա Պոմպիլիոս որ գովէն, ևս և յէա երգման՝ թե ոչ աքլ ինչ 
խօսելոց է՝ եթե ոչ զճշմարտութիւնն (Ամմ.)։ Իբրև զսովորական 
ներըինիս և ոչ իբրև զԵւթեր էր ըստ Ւուզանդայ՝ Տիրանայ ներ֊ 
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սոս կեր ութիւնս, ի պոռնկութիւնս, ի նենդութիւնս և ի միմեանս– 
զրկութիւնս և ի սպանութիւնս ։ ^որՆանեցալը լըալբ կասեցէը 
կաղացա լը լարդարութեան ճանապարհս։ ց։ Մինչ դուր ք21րք> ան¬ 
ձին ս անգիւտս արարեալ էիր ի կորստեանն՝ նա եկն ի խնդրել 
զձեզ* դուր փոխանակ երախտեացն ապախտիս հատու. ցէբլ* նախ 
զձևր զրարոզն և. զհրաւիրակն զառաըեալ աո. ձեզ (զ$՝ադէոս) սպա– 
նէլ>, և. զհետ նորա զնորին նմանին (զ%րիգոր) չար չարեցէբ • զկնի 
սորին եկին բազմութիւնր սրբոց վկա լիզն Աււաու^ոյ (Լռիփ սի– 
մեանը^.. սակալն և. առ. նոսա լցէր զսովորութիւն սպանութեանց 
ամբարշտութեան կամացն ձերոց։*. Եւ֊ լետ ալսորիկ ետ ձեզ վար¬ 
դապետս զսիրելիս իւ֊ր** ոք*Հէ ուսուցի չըն էին ձեր, որր հանապազ 
արն էին վասն փրկութեան ոդւոց ձերոց, և արժան էր ձեզ ուներ 
գութ՛ ըեդ նոսա• դուր ղորդիս և զժասլանդս և. զդորՆ ակիցս և 
զնմանողս նոցին սպանէր♦ զսուրբ մանուկն Տուսիկ զհա էրա պետն 
զա թո ոխակալն զ վիճա կակալն վիճակին $*ադէոոի առաըելոլն 1ւ զնո– 
րին նմանոլն Գրիդ որիԱրդ զի կոչեցէր զիս ելանել դաէ 
ձեզք զալս ամենալն կամէիր |»է| դուր լինէն։ 8ղեցէր առ. իս, 
թէ եկ կ աց մեզ դլուխ և. առաջնորդ։ ՏԼիարդ լինիցիմ գլուխ 1ւ 
առաջնորդ ալնոցիկ, որր ոչ դառնալցեն զկնի Տեառն, կամ զի**րՓ 
բառնալցեմ զձեռս իմ աղօթիւր առ Ա<ււ«ււ71–քք«ծ վասն ալնոցիկ, որոց 
ձեռր շաղախեալ են արեամբ սրբոց Տեառն։ քէալս բանս խօսեցալ 
սուրբ Ներունին *\՝անիէլ րորեպիսկոպոսն առաջի թագա լորին Տի¬ 
րանալ և. առաջի իշխանազն, պետացն և ամենալն զօրաց։ Եւ մինչ¬ 
դեռ խօսէր նա զալս ամենալն% հիացեալ զարմացեալ թա դա լորն՝ 
միտ գնելով լուռ և եթ կալր։ Եւ եղև իբրև զալս ամենալն լուաւ* 
բորբորեալ ի բռնաւորութիւն դառնութեան ամբարշտութեան ցաս¬ 
ման իւրոլ% տալր հրաման անդէն խեղդամահ առնել զնա։ քԼոր 
լուեալ սպասաւորացն կատարեցին զդորՆ՛ հրամանին վաղվաղակի։ 

մեՆամեՆ նախարարազն ալադանին շատ եդին ի մտի ար– 
րալին, զի մի կատարեսցէ զչարութիւն կամացն իւրոց♦ նա առ 
դառնութեան սրտին ցասման, առ զալրուցս բարկութեանն ոչինչ 
անսազ նոցա, ալլ ճոպան ի փողս եդեալ խեղդամահ արարին զնա։– 
Ալսպէս կատարեցաւ սուրբն Դանիէլ* ((^ւււ^ I՝# 

21» Գանիելի լանդիմ անութեան մ էջ զոր բերին ր համառօ– 
աիւ, կալ մաս մը, որ գոգցես դուշակութիւն է ազդին աոլապալ 
պատմութեանէ—հլՎ^ասն ալս չափ ստութեանց ձերոց և պղՆու֊ 
թեանց, աս էր *\՝անիէլ, բարձցէ Տէր զթադաւորութիւնդ ձեր ի 
ձէնջ* ցրուեսջիր և բաժանեսջիր, և ցրուեսցին սահման ր ձեր որ– 
**1էս և Նսրալէլ, և անտերունչ ր և անխնա լ և անխնամ ը էի^ի Հ>* և֊ 
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ԺէՒՔ ԳՈԼՔ զխաշինս՝ զի ոչ գոսզէ նոզա հովիս։ II ատնեսջիր 
իբրև, զհօտ ի ձեռս գազանազ, և, անկջիրլ ի փաո.ազ ձեր բոց, եւ ի 
ձեո.ս օտար թշնամեազ մատնեէտքիր գոսրլ ի գերոսթիսն և ի լոսն՜ 
Նարւայոսթեան, և ոչ րարձզի երրէր կամ պակասեսզէ լոսն չար 
ստրկոսթեւսն Նառայոսթեանն ի պարանոզազ ձերոզ* հաշեսջիր և 
մաշէրսջիր ի զանկոսթիսնս ձեր։ 1)րպԷս պատաո-եզաս ՆսրայԷլ, և 
ոչ կարկատեզաս սոյնպէս և. գոսր զրոսեսջիր և կորնանեսջիր, և 
այլր վա լելես էյ են ի վաստակս ձեր, և կերիզեն զզօրոսթիսնս 
ձեր, և ոչ որ գտան ի զի որ փրկեսզէ զձեզք և ոչ հաճեսզի ընդ 
ձեզ Տ^ր» եւ ոչ նալեսզի և ոչ փրկեսզէ այլ զձեզ»։ Տանգի մ անելն 
*հանիելի զՏիրան և. ս պան ո սիլն ալն պատ ՜ճառ, աս՝ է արդարև ճրչ– 
մ արիա, այլ թէ յ անդիմանոսթիսնն , զոր կը գնէ Ւոսզանգ, մ անա¬ 
սունդ մարգարէոսթիսնն, են բան աո. բան Ղ^անիելԷ՝ չէ ամենևին 
հասանական։ Զիր տարակոյս սակայն, թէ զարմանալի հանգիպոսմն 
կայ ի մ էջ այն մարգարէոսթեան Լւ ՛ճակատագրի ազգին։ Եւ որով¬ 
հետև. այն իբր մարգարէոսթ՜եան գլխասոր կէտերն, ինչպէս րար– 
ձոսմն թագասորոսթեան, բաժանս սմն երկրին, գէթ Ըստ մասին 
զրոսոսմն ազգին և. մատնելն ի նարսայոսթիսն, եզան աո. Աազկեր– 
տիս Ա« (400-421), և. աո. Վ^ւլամաս Ե* (421—442)՝ թարգմա¬ 
նիչն Ւոսզանդայ, որ էր մին ի թարգմանչազ, ականատես վկայ ժա¬ 
մանակինք տալով պատմոսթեան մարգարէական ձև՝ գրաս զալն ի 
բերան Ղ*անիելի։ Ալս է բնական և. րտնասորագսյն մեկնոսթիսն 
այս երկրորդ Գան ի էլետն մարգարէոսթեան։ Այսպիսի յանգիմանոս– 
թիսն մի հանդերձ իբր մարգարէոսթեամր ոսնինր ի ^որենազսոլն 
ի վերջին գլոսխ գպրոսթեան, յետ պատմոսթեան մ ահուն 8րր– 
գատայ։ 

2Տ* Ւոսզանգ կը*Հ, յիշէ ուր|ւշ տխոսր գէպ, որ ոսՆազոլզ ի 
Տիրանալ զնախարարս, մանտսանգ զԱամիկոնեանս, որ էին թև. Լւ 
թիկոսնր տէրոսթեանն։ 1՝ հնոսմն ոչ միայն արևելեան, այլև, 
արևմ տեան արրոսնեազ մ էջ ներրինիր, որ մեե ազգեզոսթիսն ոս– 
նէին աւս թագա սորին իբրև, մարդպետ ր, այսինրն վերակազոսր 
կանանոզին՝ շատ անգամ կոս տային գորՆել թագասորազ, մանա– 
սանգ տկարագոսնիզ, յորոզ մին կը թոսի թէ էր Տիրան՝ մեեամեե 
անիրասոսթիսններ։ Ամմիանոս ի գովելն զԵսթեր ներծինի Կ#»ւ#– 
տանգայ, զայր լաս և. իմաստուն՝ ասէ• «.Գովեստ զառն է ներրինսոյ 
կասկաՆելի է ի բերան ոսրոսրլ, թէպէտ Եոկրատ ոմն իցէ կտմ 
Նոսմա ւմպիլիոս որ գովէն, ևս և. յետ երգման՝ թէ ոչ այլ ինչ 
խօսելսզ է եթէ ոչ զճշմարտոսթիսնն (Ամմ*)։ Նրրև զսովորական 
ներծինիս 1ս ոչ իբրև. զԵսթեր էր ըստ Եոսզանգտյ Տիրանալ ներ– 
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քինապետն, որ հասարակ անուամբ ալն պաշտոնին մարգոց՝ կր 
կոչուէր Հայր, և քսութեամբ եղաւ պատ՛ճառ, նախարարաց շատե– 
րուն կորստեան, յանուանէ (հշտ ունեաց և Արերունեաց, զորս ազ¬ 
գովին աո ւաւ —ՀւԱայնմ լան միտ թագաւորութեանն ժամա¬ 
նակի— էրն բանք ք՝ուզանգալ—ոչ միալն թշնամիր թշնամեաց, ալլև 
բարեկամ ք բա ր եկա մա ց և. ընկերք ընկեր աց գաւաճանութիւնս 
սկսան լարուցանել ի մ էջ Հալաս տան երկրին։ ք*այ ց բան զամենե– 
սին աւելի ալր մի անօրէն Լւ ալսամուտ 9 որ ալելի րնգ ազգս նա¬ 
խարարազն գրգռ.Էր զթագաւորն Տիրան։ Այս ինքն որ ունէր զպա– 
տիւն մեեի մարգպետութեանն, ալր ներքինի, չարասիրտ, չարա¬ 
խորհուրդ, չարագորՆ, որում +*աԱ* կո^Էի^է։ Ղրաղումս ի նախա¬ 
րարազն ետ քսութեամբ աո. անց վնասու կոտորել և. խանգարեաց 
զմեե տէրոլթիւն թագաւորութեանն։ Ման ալան գ աւելի զերկու 
տոհմսն զա լագս տալը իւրով չարախօսութեամբն հանել րնգ սուր, 
և. անունգ Լան զա լակ) առնել միահազոլն, զտոհմսն Աշտունևաց և 
զտոհմն Արեր ունեաց» բառն ալին ի միջոլ տողանց ամենալն վնասու 
եւ լանցման, մինչ անգամ և. զէգսն կոտորեցին ազգացն։ 8ալնմ 
ժամանակի ի գայթ ակղիճ գտան էին ի գալեակս մանկանս փախրս– 
տեալս, զՏաճատ որգի Մեհնգակալ (հշտունւոյ, Լւ միլս ևս Նա– 
ւասպ որդի Վ^աչէի Արեր ունւոլ, զորս տևին աո. աջի թագա լորին։ 
Նբրև տեսան էր՝ տալր հրաման հանել փողոտել զմանկունսն, զի 
նոքա ևեթ ճետք մնացեալք էին լազգացն։ Եւ անդ գիպեալ 
տաւազգ և Վ^ասակ, ար ք ի Մամիկոնեան տոհմէն, որ ք լարու- 
ցեալք անկան ի վեր ալ մանկանցն տղա լոզ, մ էն մի լանթի հա– 
րեալք ի գուրս գնացին• զէն ի վեր աո.եալք կո.ուոյ պաարաս- 
տէին ի վեր ալ այնց մանկանց մեո. անել։ Ղի թէպէտև սն ո լցան էին 
նո քա գորգին զարբալին զԱրշակ՝ սակայն զչարեալբ րնգ գորՆ 
ժամանակին՝ թողին զսանն իւրեանց զԱրշակ և գնացին ի բաց ի 
բտնակէն արբունի։ Եւ չոբան յաշխարհն իւրեանց յամուրս Տայոց, 
և անգ նստան ամս բազումս րնտանեօբ իւրեանց, և թողին զտլլ 
զտուն (կա լուտես՝) իւրեանց։ Եւ սնուցանէին զալն մանկունսն, 
զՆաւասպն և զՏաճատ, և ետուն նոցա զգստերս իւրեանց ի կնու– 
թեան, ուստի գարձեալ միւսանգամ ազգն ալն սերեցան, և ոչ 
խաււնէին նոբա ի խորհուրդս Հալոց մինչև, ի բազում ամս» ԼքՆււք* 
Գ* Ը՝է ալսպէս թողուլ գնալն նախարարաց, մանաւանգ 
Մամիկոնեանց, ի՛նչ մեե աղետից պատճառ, եղաւ Տիրանալ՝ պիտի 
տեսնենք լետոլ։ 

23. Մինչև ցարգ խօսեցանք Տիրանալ ներքին գորեոց վրա/։ 
ք այժմ արտաքին քաղաքականութեան նորս։։ ոՒարեկամու– 
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թ՛իլն էր, աս է ք^ուզանդ, ի մէջ թագալս րին Հալոց 1ւ Պարսից»։ 
\\լս արդարև կարի հաւանական է, նա լելով արտ արին պա ամոլ- 
թեան ալեր ժամանակի։ Տիրան կը թագաւորէր ալնպիսի ժամա¬ 
նակ (348—353), երբ կուսակալը Լքլոմալեցւոց լարևելս լանպի– 
տանութիւնս հատեալ երկիրը կեղ երելու և զիրար կորՆանելու 
միալն ունէին ուշ (Աւ/*ք*), ւ/^չ Նապուհ, թէպէտև զրազեալ պա¬ 

տերազմներով, ինչպէս լիշեցինը, արևելեան բարրարոսներու դէմ% 
չէր գագրաՆ գիտելէ Լռոմալեցլոց շարժումներն ի ճեռն զօրավա– 
րաց իւրոց• գրեթէ անդադար մարտ էր ի մ էջ երկու ոսոխ տէ– 
րութեանց։ Պաշարումն Մեբնալ կրկնեցաւ և երեըկնեցաւ, ալն է 
347–ին և 350 –ին։ ճաղարն ազատեցաւ անտարակոլս տեղւոլն ամ– 
րութեան և րնակչտց ըաջութեան պատճառաւ, թէպէտ %աթըր– 
ճեան կը համարի ևզաՆ (Լըաքլա լերութեամբ և ազօթիւը սրբոլ 
եպիսկոպոսին իւրեանց 8ակոբու», և կը կարՆԷ ևս, առնլով Փ՝էո– 
դորետոսէ եկեղեցական պատմչէ գարու1 թէ «Նապուհ զար– 
հուրեալ ազդի ազդի աեսլենէ% մեկնեցաւ լետս»։ Նրաց ալս վի՜ճա¬ 

կին մ էջ չէ անհաւան ական, թէ Նապուհ ընտրեց շահել զՏիրան, 
ցուցնելով նմա բարեկամութիւն, մինչև ըստ աւանդութեան իրիը, 

ազատել զնա հիւսիսական ազդաց լարձակմանէն (հ9որ* ^1՝»)* 
Տիրան ևս տեսնելով Լռոմալեցւոց ապիկար ութիւնլւ% հալան ական 
է թէ լաւ համարեցաւ մօտենալ ի Պարսիկս։ ^Հարազ Նապուհ ա- 
նուն ոմն կը նստէր լալն ժամ լԱտրպատականի իբրև սահմանապահ 
Նապհոլ կողմ անէ—թերևս էր գա *\՝ են շապուհն \նմմիանոսի,  
և ինչպէս կ*երևի՝ պատգամ ադնացութիւնը ի ձեռն սորա լինէին 
ընդ Տիրան և ընդ Նապուհ։ Տալս բարեկամութիւն Նա պհոլ թե¬ 
րևս լուսացեալ Տիրանալ* նշկահեց նախարարաց, * սակալն խաբուե- 
ցաւ նենգաւոր Պարսկէն, որ պատճաուանս կը խնդրէր նուաճել զՀալս. 
և ալս ևղաւ դոլզն ինչ պատճառաւ, <ւվասն կաշոլ մի որ, որպէս 
ասէ է՝ուզանդ, ոչ առանց ըսութեան թշնամեաց Տիրանալ։ Տիրան 
կը ղրկէ դեսպանութեամբ աո. ալն Վարազ գիւ֊ր սենեկապետն 
զՓիսակ Ծիւնի* և որովհետև Տիրան ունէր ձի մի աննման և՛ գու– 
նով, և՛ հասակտւ, և՛ արութեամբճ Փիսակ սուտ լել հաճոլ երևելու 
համար Վարազտլ% կը խրատ է զնա խնդրել զձին ի Տիրանալ հան¬ 
դերձ թղթով, ուր ի մէջ ալլոց կար լիշատակութիւն ձիոլն, զոր 
կը խնդրէր Վարազ ըեՆալ։ Տիրան որ չկամ էր հանել լիւրմէ զձին՝ 
ո*~րիշ ձի գտնելով նմին նմա դունով ալլ ոչ մեՆութեամբ՝ կը 
դրկէ առ Վարազ ի ձեռն Փիսակալ։ Փիսակ ոչ միալն կը հանէ ի 
վեր դաղտնութիւնը, ալլ և կը լաւելու ամբաստանութիւն զՏիրա¬ 
նալ, որպէս թէ Տիրան ունէր ի մտի օդնութեամբ կալսեր հանել 
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Պարսից թագաւորութիւնն ի 0ասանեանց Լւ դարձուցանել ալսրէն 
լիւ֊ր ցեղն Պահլաւեան։ Այս տմբաս տան ութի ւն կ՛եր թալ լականջս 
Նապհոր որ համարելով զՏիրան մ էտ ի Հռոմալեցիս՝ կը հրամալէ 
Վարազալ դալով բռնել զՏիրան։ Վ^արազ ՆաՆ կեչով իլր ոխը 
վասն ձիոլն% կը պատ՛ճառի անձուկ սիրոլ՝ անձամբ տեսանելոլ զՏի– 
րանք որ կ* ընդունի առաջարկութիւնը։ 1՝ պատիւ Վ^արազալ Տիրան 
կուտալ պատրաստել որսոլ տեղիս գբօսանս հիւրոլն, բալց զգուշա¬ 
նալով տալ առիթ նախանձու նենգաւոր Պարս կին, և. խորհելով իւր 
սպասաւորներուն հետ՝ կ՚ընտրէ երկրորդական տեղ որսոլ լերկրին 
Ապահունեաց ի հիւսիսոլ Ւզնունեաց Նովուն։ Ել որովհետև, որ- 

պէս ասէ է^ուզանդ, առ Տիրանալ չկալին բա լական զ°րյ>9 և նա¬ 
խարարը հեռացան էին արդէն՝ Վ^արազ որ երեը հազարաւ եկան 
էր՝ ժամ պատեհ ^ամարեցաւ տալ ձերբակալել զանօգնականն ճի¬ 
րան ի հացի, և. կուրացուց անելով գնա տարաւ ընտանեօը առ 
Նապուհ (353)* \ձռնլով ալս ձախողոլթեան գոլժն՝ արթնցան նա¬ 
խարարը և եղան հետամուտ Վ^արազար ք֊աէ$ անագան։ &՝է ի՛նչ 
եղաւ լետոլ պիտի տեսնենը զկնի։ 0ակալն հետաըրըրական է լսել 
վերոլիշեալ պատմութիւնը բուն իսկ ի մուզան դար—Հձ1*ինչ գեռևս 
լոլժ խաղաղութիւն էր ի մէջ թագաւորացն ևրկոցունց% անկաւ ի 
Տեառնէ խռովություն ոչինչ բանիլը, արամբ միով անարգաւ9 որ 
ոչինչ պակաս ըան զդև էր մոլութեամբ, որոլ անուն Փիսակ կո– 
չէր, որ սենեկապետն էր արըալին Տիրանար ազգաւ \)իւնի։ 1)ա 
գեսպանագնացեալ էր առ Վ^արազ Նապուհ , զոր թոզեալե էր սահ¬ 
մանապահ արըալին Պարսից լԱտր պատ ական աշխարհին։ ՏԼտլնու 
ժամ տնակալ ձի մի էր երիվար արըալին Տիրանար զորմէ կարի 
զարմանալին։ Ել էր ձին գունով ճարտուկ ճանճկէն• սա լի էր 
ըաջութեամբ, անուանի և ^ո լա կապ, մեՆ և. բարձր, երկալն ըան 
զամենալն ձիս, և. տեսանելով ըան զալլս գեղեցիկ, զանազան՝ որ հա¬ 
մեմատ նմա ալլ ոչ գտանէր։ ՏՀորմէ լերթալն իւրոլմ ի դեսպա– 
նութիւն սենեկապետն արըալին Փ իսակ մատնեաց զձին Վար ազար 
վասն զի բարեկամացեալ էր ընդ նմա, Լւ ի նման էն ինըն թուղթ 
առեալ, բերեալ մատուցանէր արըալին Հալոց, որ չհաւանեալ տալ 
ոչ առնոլր լանձն։ Այչ վասն զի կասկաՆէր լառն էն, զի գուցէ խռո– 
վութիւն ինչ ի մէջ թագաւորացն երկոցունց արասցէ՝ ի խնդիր 
անկանէր գտանել ղնոլն գոլն ձի, ղնոլն նշան, ղնոլն պատկեր, բաց 
ի մ և Նութենէ, զի ալն չափ մեե ուրեը ոչ գտանէր։ Արդ 
նման, ղնոլն կերպարանս ճարտուկ ճանճկէն գտեալ հանդերձ Տ/ք#ք* 
վարտակօը Լւ պատարագօը ի ձեռն մոլեկան Փիսակալն առ իշ~ 
խանն լ\Լտրպտտական առ վարաղն արձակէր* և միտս դնելով խոր• 
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~հա$.րգ տայր. Ասասէյերս, ասէէ եթէ այս ինքն կ զոր խնդ.րեցերնք 
առ սէր չլո ոչ խնալեաց ի չլէն։ նա հասեալ առ Վէարագն% 

լալտ առն էր գիրս խնալութեանն ասելով, եթէ Ալն չափ ի հեռ 1ւ 
ի նախանձ, ի չարակնութեան և ի թշեամոլթեան, լատելութեան 
և ի չկամութեան, լերկմտ ութեան և լաներկիւզութեան է առ թա» 
գա լորն և. առ ամենալն զօրսն Պարսից ար չլալն Հալոց Տիրան՝ մինչ 
անգամ վասն կաշոլ միոջ խնալ արարեալ թագոլց, և զչեգ Նագր 
արարեալ, առ զմիաս չլո գողանալ զալս ալլ ընդ ալլոլ լիմ ձևռն 
առ րեզ առաչլեաց։ Եւ ոչ ալդ միալն է, ասէ, ալլ ի կալսր Լւ ի 
զօրս նորա լուսացեալ խորհի հանել զթագաւորութիւնն Պարսից 
լազգէն Ծասանալ, զի ասէ, թէ մեր լեալ է Լւ հարցն մերոց ալն 
տէրութիւնն։ Արդ ասէ, թէ չեմ Նոլլալոց մինչև, գարձցի պա տիլ. 
հարցն նախնեաց, և. զնախնի թագաւորութիւնն ալսրէն առ որդի 
և. առ զաւակ նոցա լազգս իմ եւ ի տունս իմ 1ւ լանձն դարձուցա- 
նեմ։ Եւ ալս չափ և ալսպիսի բանիւչլ գրգռէր գնա Փիսակն անօրէն 
ի վեր ալ տեառն իւրոլ բնակի, և նիւթէր զմահ ի վերալ իւրոլ 
թագաւորին։ Ապա իբրև, զալս ամենալն լուաւ Վ^արազ Նապուհ 
Ատրւզատական մարզպանն ի կատաղախօս, ի շնաբերանն Փիսակալ 
Վաղվաղակի նամակ ամբաստանութեան գրեալ ՚Լարազալ գարչալէն 
•Հալոց՝ մ ատ ո լցան էր ար չալին Պարսից։ Եւ ալեչափ զալրացոլց գըբ~ 

*գռեաց լուզեաց դրդեաց սրտմտեցոլց բարկացոլց գ թագա լորն Պար- 
~սից ի վերալ արչալին Հալոց՝ գի ապա առ հրաման ի նման է, գի 
եթէ է հնար, գտանել մարթասցէ ճանապարհս% մ ե չլենա լիլ չ գաԷ~ 
թ ակղութիւնս գնել, որսալ ըմբռնել զա բչալն Հալոց։ Ապա արձա* 
կեր Վ արագ գեսպան առ ար չլալն Հալոց գալով խոսել ընգ նմա, 
գան ձուկ սիրոլ պատճառեա լ համ արձակութիւն խնգրէր գալ նմա 

*առ նա։ իբրև լուաւ զալն Տ իրան ար չալն Հալոց՝ փութապէս 
վաղվաղակի մեհրաւ ուրախութեամբ առ ինչն կոչել ^րամալէր։ Եւ 
մինչչև նա եկեալ էր, խորհէր ար չլալն ընգ իւր Նառալսն ներչխ 
նիսն սպասաւորսն իւրոլ սենեկին, ասէ• Արժան է մեգ զալր որ 
՝գալ առ մեգ գբօսուցանել 1ւ ուրախ առնել որսովչլ և բազմակա– 
նօչլ և ամենալն պէսպէս վալելչութեամբչ։ ԱյՀ ոչ ալեչափ ինչ 
արժան է զմեՆ ինչ որսոլ տեղիս ի մերում երկրի աստ նմա աէ– 
սան ել, վասն չարակնութեան լաչաղանաց չարաբարութեան նեն» 
գութեանն ազգին Պարսկացա նմա ցուցէչ տեղիս գոլգնագիւտ որ– 
*սոց ինչ, որով լոկ գբօսուսցուչ գնա և. մի ցուցցուչլ գառատ ինչ 
էորսոց տեղիս, և մի՛ մեե ինչ նախճիրս որսոց կոտորեսցուչ առ ի 
ցալցս առնելսլ, ալլ վարկպարազի արասցուչլ վասն չարութեան գառ– 
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նստցող ազգին• լերկրին Ապահունեաց* լստին մենի լևրինն Մասեազ 
զալն տեղին ցուցցուբ որում անուն կոչի Ապիսրսբ։ 

\Լպա եկն եհաս Նապուհ Վ^արազն երիւբ հազարօբն Լւ լան- 
գիման եղև թագաւորին լերկրին Աւ^աՀօւԱա^ և մեհապէս մեհ՜ա– 
րեցաւ ի նմանէ։ Եւ ալն բանբն որ վասն որսոլն ի թագաւորէն 
աս աղան% վաղվաղակի լունկն զորավարին Պարսից հասան է ի ն ի բե¬ 
րան ոլ շորիկն շոգմոգն տիրանենգն և. տիբագրուժն* տիրասպանուն* 
տիրամատնիչն Փիսակալ* լաշխարհակորոլս լաոնէ անտի։ Աւ«ւքա 
սակաւս ուրախ լինեին ի միասին• ալլ իշխանն Պարսից զթ շնամ ու– 
ԷՒիւնն զոր ունէր ի նեըբոլ խորամանգեալ ՆաՆկեալ մեբենալեալ 
աոագաստեալ բեր էր * Լւ աոնէր սպաս զգալն կատարեր Եւ. ի ժա¬ 
մանակին լալնմիկ ալնպէս դիպեցաւ, զի զօրավարբն (՛Մամիկոնեանբ) 
չէին անգ* ալլ սարտուցեալ էին* և ալլ մեհրամեեբ նախարարազն 
և աւագ տան ուտ էր բ ազատանին, սոլնպէս և զօրբն լիւրաբան– 

չիւ֊ր կալեանս* լիլրաբանչիւր գագարս գագարեալ էինք և ոչ որ 
էր որ մնացեալ էր աո. թագաւորինք և ոչ գունգ և ալրևձի* բալց 
միալն սակաւ սպա սալոր բ հանդերձ որսոցն պա ո ական օ բ Լւ յլահ– 
վիրալ մարգկաւն և խառնաղանջ խորանա պահ զօրուն Լւ ո֊ամիկ– 
սպաս զօրօբն* և տիկնաւն հանգել։ձ արբալորգին մանուկն Սք««^|է 
քէլսպէս սակաւուբ գիպեալ ի ժամանակին լալնմիկ* թէպէաԼւ եաես 
հարուստ գնգաւ եկեալ զզօր ավարն Պարսից—զի էին ընդ նմա 
սպաոազէն վառ.եալբ արբ իք֊րև երեր հագարբ— խիթացեալ 
զգուշալ անկասկաՆ լին էր* բան զի տեսանէր գնա իրրեւ ի պաա– 
ճաօ.ււ խաղաղութեան եկեալ* մեՆաւ պատարագսբ 1ւ պատուական 
րնՆալիւբ և մեՆաշուբ մեՆարանօբ։ Եւ իբրև ոչինչ բազում աւսւրբ 
րնգ մ էջ եղեն՝ ւընթրիս կոչնոց ֆ հաց հրաւիրեալ կոչէր Վաքւաք 
զար բալն ի պատիւ մեՆարանաց։ \նպա իբրև րնգ գինիս մտին և 
րաջ արբեալ լինէին թագաւորն և որ րնգ նմալն էին՝ զօրն դա¬ 
րանակալ լան պատրաստից լան կարն օր էն լա լլակա րՆ ուց զնոսա լ ան¬ 
կարն ուս տ լի ւ բաբան չի ւր բազմականի ի վերալ հասեալբ ըմբոն էին* 
և վահանափակ շերտաւորացն պատ էին զթ ագաւո րն ճիրան* եւ կա– 
լեալ կապէին զոտս և զձեոս նորա ի կապս երկաթիս* և զբա– 
նակն և զոր ինչ գտանէին% ալար հարկանէին* և զգանձս և. զստա– 
ցուաՆս» զկին և զորգիս թագա լորին զորս գաին ի բանակին1 խա¬ 
ղա ցուցին լերկրէն \Լպահունեաց։ Նբրև եկին հասին ի գիլզ մի 
որում անուն Գալարիս կոչէին* և լորժտմ եկն եմ ուտ զորավարն 
Պարսից ի ներբս ի գիլզն% աՆէր կապևալ զար բալն ճիրան րնգ 
իւ֊րէ Եւ ասէ 1Լարազ* Աղէ* տեսէբ աՆուզ* որով երկաթ շողա– 
ցուսցուբ* զի զաչս խարեսցուբ զար բալիս Հալոց։ Եւ անգէն բե– 
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րին աեուղ, որով խարէին զաչսն Տիրանար Աւզա* ինդն խօսևլ սկքլ– 
սաւ Տիրան և ասէ. Փոխանակ զի իմ երկու, աչքս լուսաւորդս խա– 
ւարեցան յայս տեղւոջս* արդ փոխանակ *հալարեացս անուան Ա&՚ոլ^ 
անուն լիցի սմա մինչև ցյաւիտեանս ժամանակավ ք և ալս երևոյթ 
նշանակս մնասցէ լիմ լիշատակի։ Այ| ինձ լուշ եղև և գիտեմ, զի 
խնդրեցաւ յինէն վրէժ չարեաց մ եղա էյն իմ ույ, փոխանակ զի խա– 
ւարեցուցի ես զաշխարհս որում թադաւորեալ կ-ի՝ լերկուց լուսա¬ 
լար վարդապետածն, և կարՆեցի շիջուցանել զլոլսն ճշմարտութեան 
դարոզութեան երկուց հաւատարմացն, վասն ալսորիկ խաւարեցաւ 
լոլս տեսանելեաց աչացս իմ ույ։ Եւ֊ լալն մ ժամանակի վաղվաղակի 
փութանակի չու առն էր լ\եեուղ դեղջէն, խաղալր գնալր ՛ճեպով 
իշխանն արջային Պարսից հանդերձ Տիրանալ արդայիւ և ամենայն 
գերութեամբն լերկիրն Պարսից, և երթ՜այր լԱսորեստան առ. տէրն 
իւր լուրդալն Պարսից։ Նբրև լու եղև այս ամենայն կորՆանումն 
գուժի չարեացն լան կա րե օր էն թշուառութեանն հասելոլ ժողով 
լինէր նախարարացն և իշխանազն, ընդ որս էին դորեակալդ և զօ– 
րադլուխդ, պետ դ և ամենայն աշխարհաժողովդ բազմուքժեանն 
եկելոց կուտելոց։ Փ՝էպէտև ժողովեցան կազմեցան գունդ եղեն, 
պաս։լւաստութեամբ զհետ կրքժէին Վ^արազալ* ոչինչ կարացին >•- 
սաներ 0 ակայն հա սան էին առնուին զկողմ մի ի Պարսից աշխար¬ 
հդ, առ.հասարակ մարդակոտոր առնէին և զաշխարհն յայրեաց և 
յալեր դարձուցանէին։ Եւ ինդեանդ դաոնային և ի մի վւոլր ժո– 
ղովէին, կոՆ եդեալ աշխարանօդ լալին զիւրեանց բնակ տէրն զոար– 
ջայն Հայոց, ալնպէս և զկորուստ աշխարհին, և զանձանց անտէրըն– 
չսւիՒիւն կորՆանման վարանացն աղիողորմ կոՆէին* (ք^ուզ* I1* Ւ#)* 

Տիրան, ինչպէս տեսան դ, առանց յայտնի ընդդիմանալու Հռո– 

մայեցւոց—և չէր իսկ կարող առնել զալս—լարաե էր ի Շապուհ, 
որ կը փայփայէր զնա առ ժամն* բռնելու համար զնա յետս Հռո– 
մալեցիներէն, մինչ ինդն զհետ էր դրաւել զՄիջադետս։ 

24;, Երթ. անկաւ Տիրան ի խաբս և երկիրը մնաց անտէր* 
նախարարդ, ըստ է^ ուզան դալ, ի խորհուրդ մտանելով որոշեցին դի¬ 
մել առ կայսր, և ղրկուեցան ալս պաշտօնիւ \\նդովկ Ծիւնի և Ար* 
շաւիր ^\ամս արական*-օԱպա ժողովեցան ի մի ժողով միաբանու– 
թեան մարդիկ աշխարհին Հա լաստան եբկրին, նախարարդ մե Նա– 
մեՆդ, աւադդ, կուսակալդ, աշխարհակալդ, ազատդ, զօրադլու Ւք> 

դա տա լոր դ, պետդ, իշխանդ, աԱ^լ ի շինականաց անգամ ռամիկ 
մտրդկանն։ Խօսել սկսան այր ընդ ընկերի և ասեն• քԼքէնչ է ալս, 
1* է սուդ մտեալ եմ դ * թշնամիդ ալսու գամ ագիւտ լինին« այլ 
դան սակաւ ժամանակդ են, այսրէն արշաւեսցեն թշնամիդն։ 
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եկսէԱ» զանձինս անձամբ մ խիթ արևս ցոլ. բ, անձանց և աշխարհի 
պահ կալցուբ և զտևաոն բնակի վրէժ խնդրեսցուբո։ 

1. Սհ1ԱԱՏՈհ»հհ\ւ ԱՈմ118հ8հՈ8։ 

8ԱՐՇԱԵԱ8 (ՐԻնՁԵՒ ՊԱՊ։ 

1. Կոստանդ։ 2. Արշավ կր թագատրէ։ 3. Պաշտօ7/էութիւնր. 
նախարարդ։ 4. Կաթոդիվոսութիւնն։ 5. ներսէս մեծ՝։ 6. նաբգլւ 
հաստատեալր ի նման է։ 7. Արտաքին րաղարավանութիւն Արշա¬ 
վայ։ 8. Արշավ վր հրալիրուի ի Շապհղյ. Աներվիւղութիւն Հա– 
սա վայ սպարապետի։ 9. Արշավ վերդնոլ. վր դրժէ երդմանն. 
Հալածումն ընդդէւՐ րրիստոնէից ի Պարսս։ 10. ներքին զործը 
Արշավայ. շինութիւն Արշավաւանի։ 11. Փառանձեմ. Գնէլ Եւ սպա– 
7/ուր/7/ նորա։ 12. Տիրի/մ վր խնդրէ ղՓառանձեմ՝ յԱրշավայ եւ 
վսպանուի։ 13. Արշավ վաոնու վին ղՓս/ռանձեմ։ 14. Անլուր դա– 
ւամանութին/ Փառա7/ձեմպյ ընդդէմ Ողոմպիպյ։ 15. ներսէս վը 
մեկնի յԱրշավայ. Զոնավ ոմն կաթողիկոս հակառակ ներսիսի։ 
16. Սպանմհւնր նախարարաց։ 17. Զար խրատտուք Արշավայ։ 
18. Հարդա17 Մամիվոնեան վսպա7/ուի յեդրօրէ՚ն։ 19. Փորձ հաշ– 
տաթեա7/ ի մէջ Հռոմայեցւոց եւ Պարսից Հաջողիր։ 20. Պատե¬ 
րազմի կ՛սկսի։ 21. Արշավ օգնավա7/ Պարսից ընդդէմ Հռոմպյե– 
ցւոց։ 22. Արշավ վը հեռանայ ի սպառ ի Շապհղյ հնարիւր նա¬ 
խարարաց։ 23. Ամիդ վ՚աո7/ուի. Արշավ վը մէ/տէ ի Յոյնս։ 24. 
Կոստանդ վը մեռնի. Ցուլիանոս կայսր. Հթղթոյ 7/որա առ Ար¬ 
շավ։ 25. 8աղթութին/ 8ուլիա7/ոլ. 7Րահ 7/որա։ 26. 8ո/Լիանոս 
եւ դաշի7/ք նորա։ 27. Պայմա7/ 8//վիա7/եա7/ դաշա7/ց ղՀայոց։ 28. 
Ամմիս/7/ոս զԱրշավայ։ 29. Հայր յետ դաշա7/ց7/ 8ովիա7/ո/. Պատ– 
գարիսւորութին/ առ ՀաղԷս. զարսորէ7/ ներսիսի։ 30. խրատ եւ 
նշանագործութիւնր 7/որա ըստ Բուղս/7/դայ։ 31. Թշնամութին/ր 
Շապհղյ. Հեգամեպյ վիմւսվ Հպյաստա7/ի։ 32. Ս՛երաման Արծր/ս– 
նի. Ցարձավմունր Պարսից թելադրութեամբ նորա։ 33. Ասպս/– 
տավութին/ր Պարսից։ 34. Երվպառավութին/ 7/ախարարաց։ 35. 
Միլս եւս ը7/տա7/ի թշ7/ամի—Հահս/7/ Մամ1/վո7/ես/7/։ 36. Հատ 
խորհուրդ 7/ախարարաց. ներսիսի խրւա/ն/։ 37. Արշավ վ՚ստիպռւի 
երթալ առ Շապուհ։ 38. Ս7/ապաշտ փորձ Շասլհղյ ըստ Բուգս/7/– 
ղւպ։ 39. Արշավ վը դրուի յԱնյուշ բերդն. Հասավ սպարապետ 
վսպանուի։ 40. Ալեր աշխարհին Հպյոց։ 41. Հպյր վը դիմեն առ 
8ոյնս. Փառս/7/ձեմ՝ կր պաշարուի յԱրտազերս։ 42. Արտագերից 
բերդը վառնով/ Փառանձեմ վ՚սպա7/ուի թշնամանօք։ 43. Ալե/ա– 
բանութիւնր ի պատմնւթեան Բուզա7/դպյ։ 44. Հայր վը րռնադա– 
տուի7/ յուրացութին/. ն ահ արուս կութ ի ն/ր. Հվայավս/7/ մահ Համա֊ 
զասպուհեայ։ 
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X. ձեալն մ ժամանակի առա քեցին ի մեն նախ արարատ անտի 
–Հալոց հանդերձ պատարադօք առ. թագավորն Ցոլնաց, գի ի նա 
֊ձեռս տուեալ նառալեսցեն նմա հնաղանդութեամ բ, և չինիցի նա 
Նոցա թիկունք օդնականութեան՝ խնդրել վրէժս ի թշնամեաց նո– 
ալաէ Ապա առաքեցին զԱնդովկ նահապետ 0իւնեաց Լւ զԱրշաւիրն 
Կամսարական նահապետն Արշարունեաց* Յուղ* I1* ԵԱ.)* Ալս կա¬ 
րի համաձալն է պարադալից ժամանակին։ Պ*րևթէ նոլն տարին 
(353) էք» որ Բոստանդ լետ նուաճելոլ զարևմուտս և միացունելոլ 
ղկալսրութիւնն ընդ իւրով ձևռամբ կը դառնար լարևելս ի դորՆ 
պատերազմին Պարսից, ուստի և պատեհ ժամանակ էր Լալոց դիմել 
յօդՆութիւն Հռոմալեցւոց։ Համաձալն է նաև Յուլիանոսի ՛ճառ էն, 
զոր վերադսլնն լիշեցաք և զոր խօսեցաւ Յուլիանոս ի դարձին ^#ա– 
աանդալ լաղթութեամբ լարևմտից, և կը խօսի, ինչպէս տեսանք 
զ*պալոց, որ ցրտացան էին ժամանակ մի և ապա դարձան առ Հռո- 
մալևցիս։ Կ ալսրն, աս է ք՝ ուզանդ, լսեց աղաչանաց Հալոց♦-*Օրք 
ՀԱնդովկ և Արշաւիր) երթևալ հասեալ էին լաշխարհն Յունաց՝••• 
տալին զհրովարտակն և մ ատուցանէին զա շխարհա պաղատ պատ- 
գամսն առաջի թադաւորին։ Նբրև լուաւ կալսրն զիրսն զալնոսիկ՚ 
մ են աւ փութով և բազում պատրաստ ո ւթեամ բ ի խնդիր ելանէր 
իրին հասելոլ և օգնական և թ՛իկունք լինէր աշխարհին Հալոց» 
(\Լնդ), Լ ոս կը լիշէ 3ուզանդ դաշինս իմն իբրև ի վաղուց եղեալ ի 
ժէջ ^ոստանդիանոսի և Տրդատալ« օՄան ալանդ զի, ասէ, զուխտն 
լիշէր զդաշանցն կռելոց զերդ։(անցն հաստատութեան, որ միջնոր– 
դութեամբ ի մ էջ կալսերն ^ոսաանդիանոսի և ի մ էջ թադաւորին 
Տրդատալ եղեալ էր՝*։ Թուղթն Վրթանալ ևս առ Բոստանդ, ըստ 
Նորենացւոլն, կը դնէ դաշն ^\ոստանդիանոսի ընդ Տրդատալ• 
լիցի քեզ պա լման ու խտէ հօրն քո ^Հոսաանդիանոսի որ առ մերում 
թադաւորին Տրդատալ* (^*ոլւ* 1՝. Ե*)տ (^ուզանդ ալ լուր, ալն է լետ 
թադաւորելոլն Արշակալ, ինչպէս պիտի պատմենք ի ստորև՝ կը 
լիշէ դաշինս ինչ եղան ի մ էջ Հալոց և Հռոմալեցւոց, առանց տա– 
չոլ զանուն ալս կամ ալն թադաւորի կամ կալսևր% —«Ասզա վտսն 
խաղաղոլթեան ուխտին միաբանութեան դաշինն որ էր աշխարհին 
Հալոց րնդ կալսերն Յունաց% դէպ եղև առաքել զմենն Ներս էս և 
ի մենամենացն Հալոց սատրապս տասն, զի ևրթիցեն, ի մ էջ կալ– 
սերն և ի մ էջ իւրետնց զուխտն հաւանութեան և խաղաղութեան 
նորոգեսցեն» (Յուղ* 1*. Ե*)է Նսկ Եդիշէ եպիսկոպոսներ էն և նախա¬ 
րարներին առ Փ՝էոդոս դրուան թղթին մ էջ (որ կը թուի նմանու- 
թիւն վերոլիշեալ թղթոլն Վ^ր թանալ, թէպէտ ալն թու ղթ ևս, 
նալելով պարադալից ժամանակին% է կասկանելի, ինչպէս պիտի 
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տեսնենք լետոլ)՝ լա ոաջագո լն քան զՏրդատ եղաՆ կր թուի համա֊ 
րել այնպիսի սէր ի մ էջ Հայոց և Հոոմալեցւոց, քանզի Տրդատալ 
անգէն իսկ ի մանկութեանն կու տալ լիշել զալն սէր (իմա գաջն 
կամ ուխտ)• «Վասնորոլ և նախնին մեր Տրղաաիոս յիշելով զաոա֊ 
ջին սէրն ձեր՝ ի տղալութեան փախուցեալ սնալ լերկրիդ Տունաց* 
(Նղիշ. տպ* Վենետ. 1828, էջ 123)* և ի ստորև ասէ9 որպէս թէ 
շատ մ ատ ե աններ մ էջ բերուեցան, և գտնուեցաւ ալն դաշնադրու֊ 
թիւնն* Աղաղում մատեանք ի մ էջ եկեալ ընթերցան, որ զնոլն 
ուխտ հաստատ ութ՜եան ի ներքս զտան էին*։ Քաղաքական ինչ կապ 
Հալոց րնդ Հոոմալեցւոց կար արդարև ի վաղուց, անգսաին ի մե֊ 
Նէն Տիգրտն ար ման ալանդ լետ որ սլ Հայաստան եղաւ «դաստա֊ 
կերան (աւատնա՝ հարկատու իսկ ալս վերջնոց։ Ապաքէն զալն 
հին դաշնակցութիւն կիմանալ Նւսեբիոս, որ աո. Մաքսիմինոսիւ 
իսկ, որ է լաոաջ քան զԿոստանդիանոս՝ գիտէ զՀալս «ի սկզրանէ» 
( &Հ ձթ/ՕէէՕՕ ) բարեկամ և նիզակակիցս հոոմէական ժողովրդեանք 
և Տոլ լիանոս կը կոչէ զՀալս «հին մարտակիցսն (ռճձօէօւ Չ՚^|4ր/0ւ) 

Հոոմալեցւոց։ Ալս դաշնակցութիւն կար միշտ՝ ցորչափ Հալք էին 
ընդ վերին իշխանութեամբ Հոոմալեցւոց, և հաւանականապէս կը 
նորոգուէր ամէն անդամ որ Հալք կը մտնէին ընդ իշխանութեամբ 
նոցաէ միով բանիւ՝ էր բնական պայման երկու ազդաց լարաբերու֊ 
թեանք միոլն իբրև պարգևատուի և տեաոն (տԱ26աՈ^)» և միւ֊ 
սոլն իբրև պարգևաոուի և հնազանդելոլ Այսպիսի դաշ֊ 
նակցութիւն կը դնէր անտարակոլս երկուստեք ընդ պարտ ական ու֊ 
թեամբ զՀոոմալեցիս և զՀալս, ման ալանդ աոաջիններն՝ փութալ 
լօգնութիւն ի ստիպել հարկին։ Զէ սակայն անհաւանական, թէ 
լետ քրիստոնէութեան ի մ էջ Տրդատալ և ^ոստանդիանոսի հաս֊ 
տատուեցաւ մասնաւոր դաշն, կամ բանիւ Եզիշէի՝ սէր, զոր Հքփս~ 
ւք ոնեալ մատենտգիրք մեր համարելով նուիրական և բուն դաշն՝ 
կը լիշեն միշտ ուխտ անուամբ, և ազդն լիշեցունելով ի հարկի 
քրիստոնեալ կալսերաց՝ կ*ստիպէ իմն զնոսա լօգնութիւն։ 

(էԱպա - ասէ Տուզանդք լաոաջ տանելով զպատմութիւնն— 
գրէր հրովարտակ թագաւորն Յունաց աո արքալն Պարսից*» • *Նար֊ 
ձուսցես, ասէ9 զդերութիւնն աոեալ լերկրէն Հալոց և զթագաւորն 
Տիրան ինքնին գլխովին և զամենալն ինչ զոր աոեալ իցէ անտի։»• « Եւ 
արքալն Պարսից վաղվաղակի զիրսն կատարէր, հանէր զկապեալն 

ի տան էն բանտի կապանաց, խօսէր ընդ նմա ողոքով, զի թագա֊ 
ւսրեցուսցէ զնա անդրէն, լիւր աշխարհն արձակելով, զի երթիցէ նա 
պատուով։ Ապա տուեալ պատասխանի Տիրանալ, եթէ անօգուտ է 
ինձ և անպատշա՛ճ է կուրութեամ բ, անմարթ իսկ է կարիք ունել 
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ալթադաւորութիւն* բայց փոխանակ իմ թադաւորեցո զԱրշակ ղոր¬ 
դի իմ։ Շայնմ՞ամ թադաւորեցո լցան էր (Նապուհ^ զԱրշակ որդի 
նորա ի վերա է աշխարհին Հալոց* և զկանալս թագաւորին և զալլ 
գերիս ամենայնէ գանձիւր> ըեՆայիլր և սաացոլաՆովր հանդերձ ք 
ե֊ միանգամայն դարձ առն էր ամենայն դերութեանն։ եւ զինրն 
Տիրան1 թագա լորն Պարսից հանգերձեաց կազմեաց մեեաւ կազմ ու– 
մութեամբ և արձակեաց յի*֊ր աշխարհ էն (երկիրն Հայոց, և. կա- 
աոարեալ հաւաաարմացոյց զասացեալսն հրամանաց թագաւորին Շու– 
նաց։ Եւ. իբրև, զնոսա ի Հայս ուղարկէր՝ ապա 1ւ զի թագաւորէն 
Տունաց զառ ինքն եկեալսն դեսպանս արձակէր յիւրմէ* զի երթի– 
ցեն պատմեսցեն թագաւորին Շունացդ թէ որպէս և կամ զիարդ 
նա զհրամանսն կատարեաց գթագաւորին Շունացո ^11.1/^.) ։ Շուզանդ 
գթագալորեցուցանելն Նապհոյ զԱրշակ ալնպէս դիւրաւ կը պատ- 
մէ եղան իբրե. պայման պատերազմ է մը ետրը որ եղաւ ի ւ) էջ 
Պարսից և. Հայոց՝ որոց օգնական էին (ֆոյնր։ Ըօա Ւուզանդայյ այն 
ինչ պատգամաւորը Հայոց մեկնեալ էին երթալ առ կայսր՝ ներ ■ 
սևհ ար բայ Պարսից (իմա որդի կամ զօրավար Նապհոյ) կը մտնէ 
մեն՜ պատրաստութեամբ ի Հայս 9 բազում չ։ ի նախարարաց առեալ 
գընտանիս իլրեանց խոյս կսւ տան ի Շպնս՝ տալ գոյժ կայսեր, որ 
իսկոյն կը գումարէ ի Հայս բաւական զօրււ» որը միանալով ընդ 
Հայոց կու տան ճակատ Պարսից զօրուն հետ։ Ըւ#ա Շուզանդայ 
կայսրն անձամբ կու դայ ի Հայսք և Նպտեալ իբրե. ոմն ի շինա– 
կանաց* ի կերպարանս կա զա մբա վաճառի կ երթ այ դիտել Պարսից 
զօրութիւնըդ որ անհոդութեամբ բանական՜ էին (\սխայ անուանեալ 
տեգն ի Ւասեն։ Շոյեր և. Հայր միացետլ զօրութեամբ կը զարնեն 
չարաչար զՊարսիկսք որ կքաճապարեն ի փախուստ։ երկիրը կը յանձ– 
նուի Անդովկայ 1ւ Արշաւրի։ Նապուհ այո պար$ոութեան վրայ 
կը մտնէ ի դաշն ընդ կայսեր-արձակել զՏիրան հանդերձ իւրովրնք 
1ւ փոխանակ այնբ առնուլ յետս զի*֊ր դերութիւնն, ընդ որս էինք 
ըստ ուզան դայ, բոլոր կանանին հանդերձ տիկնաց տիկն ալն։ 
Նապուհ տեղեկանալովդ թէ այս պատերազմն յառաջ եկալ չնշին 
պատճառէդ այն է ձիոյ մը համար* կ ընկենու զՎ^արազ Նապուհ 
Ատ ր պա տա կանի մարզպանն ի պատուոյն և. կ սպան անէ գնա մոր- 
թապերՆ մահուամբ ըստ Պարսից օրին ի։ Լնենր նմին իսկ ք՝ ուզան- 
դայ• «Մինչդեռ դե սպան րն երթեալր յերկրէն Հայոց ի կայսերա¬ 
կան պաղատն չեւ էին անդրէն յիլրեանց աշխարհն դարձեալ ի 
կողմ անց արևելից խաղաց գնաց ինրն ՚Ներսեհ արրայն Պարսից, 
դալ առնուլ այրել և. աւերել, կորուսանևլ և. միահազոյն իսկ յիւր 
վտարել զսահմանս Հայաստան երկրին։ Եւ առեալ զզօրս իւր բնիւ 
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աղխիւ և. ամենասև մեՆաւ կարալանալք փղակոլտն բազմութեամբ 
հանդերձ) անթիւ վաճառօք և. ամենայն կանանօքն 1ւ հանդերձ, 
տիկնանց տիկնաւն՝ եկն ի սահմանս Հայոց) խճողեաց ելէց գեր֊ 
կիրն առ. հասարակ։ ճայն մ ժամանակի ազատազօր քն նա խար արացն 
Հայոց առեալք զիւրաքանչիւր րնդանիս՝ լինեին փախստականք9 ի 
կողմանս 8 ունաց անգանգին) դոէ^ տային կայսերն բազմագունդ 
բանակին նա խա բա բացն։ Ասքա իբրև, զայս ամենայն լԱկր քժադա• 
լորն 8ունաց՝ նոյն օրինակ և. նա զի*~ր գօրսն գումաբկր և չու արա֊ 
րեալ գայլւ հասանկր յերկիրն Հայոց ընդդկմ թագա լորին Պարսից։ 
Ել եթող զիւ֊ր զբանակն զճատաղ քաղաք ալն) և ինքն ընտրեաց իւր 
արս երկուս գլխաւորս ք արս իմաստունս հա յաս տան բանակկնր 
այսինքն զԱրշաւիրն և գԱնդովկն) զի այս արք կին որ չոգան առ 
նա դեսպանութեամբ յառաֆնում ն ուա դին։ Ել այսպկս հանդերձ 
նոք°ք ինքն իսկ կայսրն ի շինականութեան կերպարանս) ի կա֊ 
ղամբա վա՜ճառի օրինի) մտանկր ի բանակն Պարսից։ Նբրև նոքա 
բանակեալ կին ի գա լառին ճասենոյ9 ի գիլզն որ անուանեալ կոչի 
Ասխայ՝ եկին մտին սոքա ի բանակն արքային Պարսից ք դիտեցին 
քննեցին զչափ առին զնոցա զօրութեան զօրացն։ Եւ. անտի դար՜ 
ձեալ յիւրեանց բանակն՝ կազմեցան պատրաստեցան« գային հասա֊ 
նկին) գտանկին զբանակն արքային Պարսից ի նմին տեղւոջ բա֊ 
նակեալ ի պղերգութեան յանհոգութեան յանկասկաՆ խաղա ղու֊ 
թեան։ 11 պա հասեալ ի տուընջկն ժամուն՝ անկանկին ի վեր այ թա֊ 
գա լորին Պարսից 9 ընգ սուր զբաղումս ի զօրացն հանկին։ Եւ֊ 
առին զկապուտ զաւալ> բանակին) 1ւ զկանայս թագաւորին և. 
զբամբիշն) և. զինչս և. զստացուաՆս նոցին ընգ նմին ի գերու֊ 
թիլն վարկին) զկանայս նոցա և զգանձս և զկեանս 1ւ զկազմաՆ 
նոցա։ ճայց միայն թագա լորն պր Նեալ մազապուր) մի սուրհան֊ 
գակ առաջի՝ ելանկր փախստական♦ հա զիլ ուրեմն կարկր անկա¬ 
նն լ հա սան ել յաշխարհ ի*~ր* Նսկ կայսրն մեՆաւ շքեղութեամբ 
անուանի պերճացեալ ի մկջ բանակին երևկր։ Եւ. ի վեր այ երկրին 
թողեալ իշխանս վերակացուս՝ մեՆապարգէւ մեՆապատիւ մեՆարկր) 
1ւ յանձն արարեալ զնոսա ամենայն իշխանազն և. զաշխարհն նոցա* 
ինքն չու արարեալ^գնաց յերկիր իլր յերկիրն ճունաց։ 

Եւ. ար ք այն Պարսից գնացեալ փախստական յերկիր ի*֊ր* իք֊քև. 
եհաս անդր՝ ի խոյդ և ի խնդիր անկանկր։ Խորհուրդ ի մկջ առ֊ 
նո յր հարց և քնին աո նեչ* . փհրամայկր զի տեսցեն 1ւ յայտ արաս֊ 
ցենէ թկ ուստի եղև, սկիզբն պատերազմին։ Աս|ա ի վեր եկին և. 
յայտնեցան իրքն առաջի նորա9 զի յոչինչ իրաց և ի վատթար բա֊ 
նից9 վասն ձիոյ միոյ եղև. այն ամբոխ խռովութեան ի մոլեկան 
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առնեն նապուհ Վ^արազալ։ \Լպա հրաման ետ հանել զպատիւն խ 
բաց և մերկանալ ի նման է դպա տ ու. ական պատմու՛ճանն, և մեՆաց 
հարուաՆոց արժանի առներ զՎ^արազն։ Ըւ#սփ պարսկի օրինակին 
հրամայեր զմորթն ի բաց հանել և. խոտով լնուլ, և ի հրապարակի 
իւրում ի տեսիլ Նանականաց կանգնել հրամայեր* եւ ինքն ի ցրղ– 
ջումն եկեալ վասն իրացն ե գելոց՝ արձակեր աղօթկերս՝ ի հաշտ ու.- 
թ՝իւն խաղազութեան խօսել ընդ կալսերն, գի գոնեալ զկանտլս իւր 
արձակեսցէ ի գերութենէն և բարձցե ի նման է զ Նանակութեանցն 
զդսրովութեանցն նախատինս* *Նախ դու, ասէ խաղա լորն Ցունացք 
դարձուցես զդեբութիւն աււեալ լերկրէն Հալոց, և /չթագա լորն* 
ինրնին գլխովին * ապա լորժամ զ աչդ արասցես՝ և ես գիմս դար֊ 
ձուցից զոր առեալ եմ, գի եթե նախ դու զնոցա գալարն դար֊ 
ձուսցես% և ես ապա զբոլդ դտրձուցից։ Եւ ^քք/ւ լուաւ գալս ար֊ 
բալն Պարսից՝ վաղվաղակի գիրսն կատարեր* •1 եղև իբրև, լուաւ 
թագաւորն Յունաց, եթե կատարեաց ի գլուխ եհան զալս ամե֊ 
նալն թագաւորն Պարսից, էլ գարձ արար գերութեանն Հալոց էւ 
Տիրանալ ար բալին՝ հաճեցաւ։ 8 ալն մ ժամանակի և. թագաւորն Յու-֊ 
նաց առներ գերեգարձ գերութեան արբալին Պարսից։ Եւ. հան– 
գերձեաց կագմեաց թագաւորն Յունաց զկանալս թագա լորին Պար¬ 
սից մեՆաւ պատուով, և զա մ են ալն գերութիւնս նոցա ընդ նոսին 
յերկրեն Յունաց լերկիրն Պարսից գարձուցանէր> բարեաւ առ. 
թագաւորն լուղարկեր» (Ւուղ* ԵԱ*)ւ 

&՝ողլով ալս պատմութենէ ինչ ինչ, զորօրինակ գանունն *Ներ– 
սեհ փոխանակ ՜Շապհոլ, զգնալն կալսեր անձամբ ի Հալս և, լրտե¬ 
սել զբանակն Պարսից երկու մարգով, զանկանելն գերի կանանւոլն– 
Պարսից թագալորին ի ձեռս Յունաց,-պարագալբ, որ կը ցուցնեն, 
ք* Ւ ուզանդ կը շփոթե ալս պատերազմն ընդ պատերազմին *Ներ– 
սեհի առ Պաղերիս սիւ–-բնական եք ^ ար գիլն իրացն իսկ կը • 
պահանջեն ընդունել թե ալնպիսի պատերազմն եղաւ արդարև., և 
թե վտանգեցան Պարսր ալն պատերազմին մեջք մինչև ստիպել 
Նապհոլ հաճել միւոանգամ թագալորեցուցանել զՏիրան, կամ, ի 
հրաժարել նորա վասն կուրութեանն% գորգին \Լրշակ ի վեր ալ Հալոց,, 
ման ալանդ որ Նապհոլ համար շահ մեՆ եր* Հռոմալեցւոց դեմ 
պատերազմաց համար որ առաջի կալին% ալն բարերար ութեամբ 
ունել զՀալս լիւր կողմն։ ԱյՆ ևս հաւանական եէ թե Բոստանդ 
ուներ ի նպաստ ի*֊ր մեՆ պատերազմի մը մեջ էաւէթոՂ 
առաւելութիւնն։ 1քէծ իմն պատճառ ընգունելոլ մեզ Ւուղանգալ 
ալս պատմութիւնն% ե նախ լինելն նորա ժամանակակից։ Ղ*ժուա– 
րին եր Յուզանդալ, որ ըստ ամենալն հաւանականութեան կապ֊ 
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րեք «ա. \Լրշակաւ իբրև իՒելակալ ներսիսի՝ պատմել պատերազմ 
էէի այնպես մանր մասամբը իբրև, եղան արւ կենդանութեամբ նա–֊ 
րա՝ եթ՜ե չուներ ալն ամեն և ին տեղի։ Երկրորդ՝ աո. անց մեն պա– 
տերազմի և. լաղթութեան ի կողմանէ Հալոց և. 3 ունաց՝ անմեկնելի 
կը մնալ Հալոցք որ ըստ վկա լութեան ճառին Յուլիանու պառակ– 
տեալ ցրուեալ և անտերունչ մնա ցան եին% վերստին միանալ և 
նորոգեր դարձեալ, ըստ* ՛ճառին Յուլիանու9 օդնութեամբ 3ունաց։ 

Ձ. Ըսա Ե ուզան դալ՝ թագաւորելն \\րշակալ եղաւ հաճու– 
թեամբ երկուց թագաւորաց ր Բոստան գալ և Նապհոլ» որ մեն փա– 
ո.Ոը արձակեաց զԱրշակ լերկիր իլր հանդերձ հարբն և ամենալն 
ընտանեօը ։ Վ^ստահութիւնն հաստատուեցալ, փախուցեալ նախա– 
րարը դարձան լետս9 1ւ \Լրշակ սկսաւ կարգել 1ւ լարդարել զեր– 
կիրն. — օւՒբրև եղև հաճոլթիլն և բազում խաղադութիւն ի մեջ 
թադաւորին 3ունաց և արըալին Պարսից՝ ապա և թադաւորն Պար¬ 
սից *ներսե+Հ (իմա՝ Հրապուհ) թագաւորեցոլց զԱրշակ ոքդի Տքր»– 
նալք էլ արձակեաց մենաւ փառօըԵւ. եղև. խաղաղութիւն մեն 
ի ժամանակին լալնմիկ։ ժողովեցան ամենալն թադուցեալընք փա– 
խուցեալը և կորուսեալը երկրին Հալոց ք և եին ան կա սկան ը բնա¬ 
կետ լ ի խա գաղութ եան մենի ընդ հովանեաւ արըալին Արշակալ։ 
^արդեցաւ կաղմեցաւ լորինեցաւ խաղաղացաւ աշխարհն Հալոց ի 
մէջ ելւկուց թագաւորացն, ել լալնմհե տե բնակեալը խաղազու• 
թեամբ՝ վալելեին լիւրաըանչիւր արարս իւրեանց» (Յուզ• 1*» Ա \։ 
Օ^րչափ համաձայն ե ալս՝ ճառին Յուլիանու։ 

Առաջին դորն Արշակալ լևտ թադաւորելոլն եղաւ անել ղիւրև 
զՄամիկոնեանս, զի*–ք դալեակսնյ որ ինչպես տեսան ը՝ ղզուելսվ 
ի դորնոցն Տիրանալ՝ առանձնացան եին լիւրեանց ժառպնդակտն 
երկիրն *ի \)պեր, ի Տալս։ Վ^արդանք երեցնյ հաստատսւեցաւ ի նա* 
*^ա պետ ութ եան տոհմին ք երկրորդն 9 Վ^ասակ ք ի սպարապետ ութ եան9 
նոլնպես կրտսերն ի զօրավարսւթիւն, և ալլ ևս նախարարը իւրա* 
ըանչիւր լիւր դորն9 և սահմանը երկրին ամրացան զօրօը որպես 
լառաջն եք ♦-«8ալնմ ժամանակի ի խնդիր ելաներ Արշակ տոհմին 
զօրավարաց ազդին ըաջացն Մամիկոնեիցյ մանաւանդ զի իլր դար 
եակըն և սնուցիչը եին* Երթեալ դտաներ զնոսա լամուրս աշխար¬ 
հին Տալոց լիւրեանց աշխարհին9 և դարձուցանէր զնոսա լընասՒ* 
նութիւննյ զի պառակտեալը և ըակտեալը եին լընտանութենեն և 
լամենալն դորնոց Հալոց ի ժամանակս խօլութեանն Տիրանալ։ Էւ 
կացոլց արըալն վարդան գերեց եղբայրն ի նա հա պետ ութ եան 
ազդին իւրեանց9 և զՎ^ասակ միջին եղբայրն 9 զի^ք դալեակն՝ ի 
սպարապետութիւնն զ օրավարութեան լիքս պատերազմ ացն9 սոլն- 
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պէս և զկրտսերն ի պետս զօրացն կացուցանէր։ Սոլնպէս և զա– 
մենալն ազգս մեծամեծաց նախարարազն, որպէս առաջին թագա- 

֊ւորըն՝ նուաճէր իւրաըանչիւր չափ ու., և զզօրսն ր ււժ անհալ կամե¬ 
նալն կալմանս սահմանացն Լա լոզ սահմանապահս կացուցանէր* 
(Ւոլզ* 1*» (՝)» «Եւ նորոգեցաւ զուարթացաւ, կը կրկնէ Ւ ուզանդ, 
տէրութիւ֊ն թագաւորութեանն Լալասաան երկրին որպէս և զա– 
«լ ա ջինսն, մեծամեծըն լիւրաըանչիւր գա հու., և գործակալըն լիւ– 
ըաըանչիւր չափ ու» (Աձդ)* 

3. Ւ ուզանդ նոլն 1»* դպրութեան (՝. գլխոլն վերջին մասին 
մ էջ ունի մութ հատուած մի, որ կը թուի ցուցնել թագա լորին 
տա՛ճարին (սեղանին) փաււաւորութիւնը, միանգամ ալն զճոխութիլն 
տէրութեանն, և լետ էիշք*լոլ երկու գլխաւոր դործակա լութիւն 
Հպաշտօնէութիւն), ալն է զհազարապետութիւնն և զ սպարապե¬ 
տս ւթ ի ւնճ ի սոցանէ «Ւ խոնարհ, ասէ, ինն հարիլր բարձ մտանէր 
ի ժամ տաճարին ուրախութեան բազմականալն կարգելոց, թոզ 
զոտնկալս գործակալութեանն սպասուն։ ^ուզանդ կոչելով զհազա– 
րապետութիւնն «.աշխարհատես խնամակա լութիւն, աշխարհաշէն 
աշխարհատած դեհկան ութիւն» Լպ արս կեր էն տիհգան բարւէն, ոք 
կը նշանակէ գիւղապետ, Հլկ» —և զազգն %նունեաց, որոց 
լանձն էր լալնժամ ալս պաշտօն, կոչելով «շինական աշէն»% կը ցուցնէ 
թէ հազարապետն էր վերակֆսցու մշակութեան և բերոց, լորոց է 
բոլոր ^արստութիւն երկրին, 1ւ խնամակալ շինականաց, որպիսի 
էին տրիբունը ժոզովրգեան առ. Լռոմալեցիս։ ալով ս պարապե¬ 
տս։ ութ եան, որ էր, որպէս ասէ« ձի վեր ալ ամենալն զօրաց բազմու– 
թե ան Հալոց մեծացն% ք՝ ուզանդ-թալ փադ.աւոր գովեստը զոր կու 
տալ Մամիկոնեանց, կոչելով զնոսա «աներկիւղը, ըաջասիրտը, 
ըաջանունը, բարենշանը, բարեհամ բալը, լաջողակը ի գործ պա¬ 
տերազմ աց , հանապազ լամենալն ժամ լաղթոզ, բարիանուն, իրա– 
ըաջ»,— տալով նոցա վերադիր «աղանադրօշ Լթերևս ադաւնագրօշ), 
«արծուէնշան, վարժն ական էշ» անուններ% կը թուի ակնարկել նոցա 
գրօշնելւՆ% աղաւնոլ, վարուժանի և արծուոլ նշաններով։ 

4. կարևոր պէտըն էր, զկնի սպարապետութեանն 
և աշխարհական պաշտօն է ութ հանց՝ կաթողիկոսութիւնն, որոլ ա– 
թոռն էր պարապ մահուամբն Նահակալ։ 3 ետ եղերական վախճա¬ 
նի սրբոլ Յուսկանն, ինչպէս տեսանը, առ ի շգոլէ լարմարագոլն 
ուրուը ի զաւակէ Լուսալորչին աթոռակա լութիւն ը տրուեցաւ Փա– 
րւէն անուն երիցու «ի գալառէն Տարօնոլ, ի մեծ է մ արգարէանո– 
ցէն Յո վհանն ու» , որ և <նստալ լաթոռն հալրապետական սակաւ 
ժամանակս», ասէ ք՝ուզանդէ Յետ սորա ընտրեցաւ Ըստ Յուզան֊ 
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գաք Նահակ ոմն էի տոհմէ զա լակին Աղբիանոսի եպիսկոպոսին»*՜ 
Արլբիանոսս ալս էր մին լեպիսկոպոսաց ձեռնադրելոց ի սրբոլն Գը֊ 
րիդորէ9 որ և ըստ Ծսէաթանդեզոսթ «կողմանցն Եփրատական գե֊ 
տոլն լինէր վերակացու3։ Աղյբիանոս էր երևելի ի մէջ եպիսկոպոսաց 
նաև աո. \սոսրովաւ9 ալնպէս որ նոսրով և Վր թ՜ան էս ղսա ընտրե¬ 
ցին երթ ալ համոզել ի մ էջ երկուց նախարարութեանց * 11ա1/աւա– 
զեանց և Ծրդունլոց, որ էին ի կռուի 9 և լետ ջնջելսլ սրքցա՝ |քա– 
նալազակերտ ոստանն Մանաւաղեանց տրուեցաւ. ի կալուաե Ա^ք– 
րիանոսի։ 

5, ՏԼիարդ և իցէ% ի թագավորելն Ար Հակալ արգէն վախ՜ճա– 
նաՆ էր Նահակ* և որովհետև պատանին *ներսէս9 որդին Աթանա– 
գինեալ որդւոլ Ց ուս կան հա սանր էր ի չափ% իբրև մի միալն ար¬ 
մանալս ր ժառանգ տան Լուսաւորչին՝ ժողովուրդը խնդրեց գնա 
լԱրշակալ ի կաթողիկոսս ւթիւն 9 ոչ միալն վասն արժանաւորու– 
թեաննյ ալլևք օւվասն ղի9 ասէինյ նորոդեաց Ասաուած ղթադալո– 
րութիւն ձեթ սոլնպէս պարտ է լալնմ ղաւակէ (տլե է ի զաւտկէ 
ճ^ուսաւոբչին) նորոդել զհոգևոր նահապետութիւնն 9 ղի ընդ նորո– 
դել ալեր աթոռոլ նորոդեսցին պալՆառ վարբ աշխարհիս Հալոց*։ 
Ղալսմ ընտրութենէք որպէս և գանձն է ներսիսի՝ ժամանակակից և 
գարն՛ակից նորա Փաւստոս ֆուգանդ կը գրէ ալսպէս• քԱսյա լականէ 
լանուանէ իսկ խնդրեցին աշխարհաժողով ղօրբն բազմութ եան ղալն 
որ անուանեալ կոչէր *Ներսէս9 դոԸ*էի Աթանադենիք ղթոռՆ բահա– 
նտ լա պետին Ց ուս կան, որդւոլ Վ^րթանալ, որդւոլն Գրիգորի մենին 
առաքնոլ բահանալապետին9 և մօր սորա Բամբիշն Լէբ) անուն« 
բոլր արբալին Տիրանալ։՜ Ծա լեալ էր ամուսնաւոր լա շխ ար հակես» ց 
կեանս նախ լաստիս մանկութեան«. ի տզալութենէ սնեալ և ուսեալ 
ի եսարացւոց բաղաբին Գամրաց ընդ հալատարիմ վարդապետօբ 
և ցանկալի եղեալ իւրոց համարուեստն ղուգակցաց։ Ալլ ի ժամա¬ 
նակին լալնմիկ էր ի վարս զինուորութեան ի դորնակալութեանք 
սիրելի սենեկապետ ար բա լին Արշակալ, հաւատարիմ ի վեր ալ ամե– 
նալն կարդաց կենաց թադաւորութեանն* (ֆուզ* Ապա դա¬ 
լով ի նկարագիր անձին նորա% ասէ♦ «է/1 սա մեՆ և բարձր ք ցան¬ 
կալի հասակաւ և վալելուչ դեղով9 տենչալի ցանկալի և զարմա¬ 
նալի և ահագին ամենալն նալեցող տեսողաց, և նախանձելի լա բու¬ 
թ՜ եանն ի զինուորական կրթութեանն։ Երկիւղաե ի Տեառնէ Ա«– 
տունոի լոլժ աւանդապահ պատ ուի բանա ց նորա• մարդասէր9 սուրբ * 
զգ աստ, սաստիկ իմաստուն և աւլանց ակնառութեան9 իրաւանց 
իրաւարար 9 ց աճուն 9 բաղցր, խոնարհ 9 ի որբութիւնս ամուսնու- 
թեանցն օրինաւոր և կատարեալ սիրովն ՍւՍւոու^ոյ և առ. իւր ըն 
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կերս ըստ պատուիրանին՝ սիրել պա մ են ալն ընկեր իբրև գանձն։ «• 

Ել զա գրատս և զտառապեալս այնպէս սիրէր և ակն աՆէր ի վե 
էէայ նոպա, զի զի^֊ր ինչ զհանգերձս ե ղկերակոլր հասարակէր ընդ 
նոսա♦ և ն եղելս էյ և տարակուսելով օգնական և. վերակացու9 ե ջա¬ 
տագով ամենայն ղրկելով լին էր նա։ Մինչ դեռ. ևս զզինուորական 
ձևն յինրեան բերէր և զարգարեալ էր գեղեցիկ պատ մ ո լ՛ճանալ ի 
զարդ վալելուչ և ցանկալի գեղով իւրովք երկայն հասակաւ և չըր– 
նաղատես հերօր վարսից իւրոցք կայր ի սպաս ու. թագաւոլէին մօտ 
ի սնարս արրային, ղարրունական սուսերն ղպողովատիկն զոսկեպա- 
տեանն հանդերձ ականակապ մարգարտազարդ կամարաւն ի սպա - 
սու նորա բարձեալ ունէր՝ առհասարակ ատեանն զրոդոր բարձեալ 
աղաղակէինք եթէ Ներս էս լիցի մեր հովիւ։ ՀԼոր իբրև լուետլյ ղբո– 
ղոր բառնալով գանձն անարժան *^ամարեալ չկամէր > չառնոյր 
յանձն։ Նսկ լորժամ տեսանէր ղամենեսեան ի նոյն յառաջին բանին 
վերայ պնգեար ղի ղնոյն աղաղակ էին առաջի թագաւորինք աս էինք 
Ոչ որ լիվի մեր հովիւ բաց ի գմանէք և ոչ որ նստցի այլ յայնմ 
աթոռ բաքց գա• իսկ նա ղանձնն չկամ էր արժանի իրէ^ առ՝ 1Ո1^՜ 
խոնարհութեան իւրումփ ապա ի մէ$ եկացք սկսաւ խօսել զանձնէ 
իւրմէ զանօրէնութիւնս և զբամբասանս մեղաց% զոր իւր չէր գոբ~ 
Նեալ։ քէոր իբրև լուան բազմութիւնրնք գիտացեալ զստելն նորա 
վասն անձ ինն՝ ամեներեան առհասարակ հանդերձ թագաւորաւն 
թ ալացեալ էին ի եաղուէ* իսկ զօրրն աղաղակէին առհասարակ♦ 
I1 մեղ և ի գլուխ մեր գայրձցին այն մեղր զոր գորՆեցերնք ի վե¬ 
րայ անձանց և ի վերայ որգւոց մերոց լեցին զորերն* քլա1Տ քու– 
ղգորՆս հօրն րո Գրիգորի։ փոյն առաջնորգութիւն նորոգեա մեղ։ 
հսկ նա իբրև այլ ինչ ոչ եգիտ տալ նոցա բանիցն պատասխանի՝ 
ասէր. Անօրէնր էր և պիղեր* ես ոչ կարեմ ձեզ հովիւ կար և ոչ 
զձեր մեղսգ ընդ անձամբ առնուլ• ոչ կ ար եմ աչառեր և ոչ ձե¬ 
րում չարութեանգ համբերեր այսօր տարապարտուց սիքէֆ ԳՈԼ~Ք 
ղի Աք և վաղիլ իբրև ատելի և թշնամի՝ թակն զգլխո1 ձերմէ կոշ- 
կոճիչ կարՆէր ղիս։ Այլ զրսղսր բառնային բազմութիւնր զօրացն 
և աս էինք եթէ Այգ մեղաւորգ լիվի մեղ հովիւ։ Այնչափ պնգետլ 
էր մարգկաննք ղի յԱստուեոյ տես չութ են էն լթ*էր այնպէս։ Ասքս* 
իհ ա գա լորն Արշակ ինրն ձգեալ ղսոԼսերն արրունական կամարաւն , 
ղոր նմա Ներսէսն բարձեալ ունէր ի սպա սու րսա օրինաց սենեկա- 
պետութեանն՝ ի բաց հանէր ի նմանէք և զհերսն գանգրագեղս 
գվայելուչ թագագանգուր վարսիցն՝ ղալն ի բաց խզեալ հրամայէլւ, 
և ընդ նմին գվայելուչ պատմուճանն% գալն ի բաց պատառ եալ *^րա– 
մայէր։ Հրաման տալրք և բերին զհանգերձս կղերիկոսավք և գպ ե– 

□ւցւէւ26շ1 Ե\/ 



52 

ցուցանէին նմա* ետ հրամանք և կոչեցին զներունի եպիսկոպոսն 
որում անուն էր Փաւստոս9 և տալր գնա ձեռնադրել ի սարկաւա– 
գսւթիւն։ Ւալց լորժամ զհերսն դեռ վիրա\ին ի նման է1 առ. լոլժ 
դեղեց կութ եանն բազումբ լարաասուս հարան ոըբ տես Էն գնա, 
ի դեղն աւեղկեալ զկերպարանսն փոխելովն♦ աԱ լորժամ տես Էն 
գնա բրիստոսեան դեզովն զարդարեալ բազմաց լին էր ուրախու– 
թիւն» 

Տետ ոչ բազում աւուրց ղրկուեցաւ ներս էս հանդերձ մենա– 
մեն իշխանօբ, որպէս վերա դո լեն ասացաւ, ի Աեսարիա, առնուլ 
զձեռնադրութիւն կաթողիկոսութեան* Ւ ուզանդ հոս դարձեալ կը 
դէմ է լիւր սովորական արուեստն պատմելոլ սրան չեչիս, որպէս թէ 
ի ժամու ձեռնադրուքժեանն ա ղալն ի մի թռուցեալ կու դալ կը 
նստի նախ սրբոլն մարալի վրալք և ապա ի կատարել արարողու– 
իՒեանն՝ կերքժալ հանդչել ի վերալ Ներսիսի*— ■<֊ Ապա դում ար եղին 
գիշխանսն մ են ամենս, և արձակեցին զՆերսէս բազում ըննալիլբ և. 
մ են ամեն պատարագսբ և հաւատարիմ հրովարտակօբ առ կաթո¬ 
ղիկոսն Եւսեբիոս լեբկիբն Գամրաց, ի մալր բազա բացն նոցա ի հե– 
սարիա, ղի ձեռնադրեսցեն անդ զսուրբն Ներսէս կաթորլիկոսութիւն 
Հալոց Մենաց։ * • • Եւ֊ եղեն մեն սբանչելիբ* ղի մինչդեռ ալն ինչ 
մտեալ էին լեկեղեցին% էջ աղաւնի սպիտակ ի վերալ սեղանոլն լան¬ 
դի ման բտհանա լութ եանն 1ւ լան դի ման ամենալն ժոզովրդեաննէ 
Եւ իթրն– եմուտ Եւսեբիոս արբեպիսկոպոսապետն և երիցունբն ընդ 
նմա, և երիցապետ մի սուրբ որում անուն Ւասիղիոս կ»չհր՝ թը– 
ռեաւ ազաւնին ի սեղանոլն և. հանդեալ ի վերալ նորա և լամեաց 
բաղում ժամս։ Ւսփ իբրև, եհաս ժամն, կամեցան զՆերսէս ձեո.նա– 
դր^լ վերացաւ ազաւնին ի սրբոլն ք^արսզէ և նստալ ի վերալ դըբ 
խոլն Ներսիսին (ք՝ուզ* 

Ներս էս լետ ձեռնադր ութ եանն կը դառնալ ի Լալս իւր մենա– 
շռւբ ուղեկիցներով, և կ1 ընդունուի լԱր շակալ, որ կեր թալ նմա ընդ 
առաջ մինչև Մռիւն կոչուան լեռըք հաւանականապէս արտաբոլ 
Մենին Հալոց• բանգի ասէ լետոլ* «Եւ անդուստ լաշխարհն դար¬ 
ձան»♦-«Եւ. եկին հասին նոբա (ներսէս և որ ընդ նմալն էին նա¬ 
խարար բ) մենապարն երևելի հոդևորազդեաց փառօբ ի Հա լաստան 
երկիրն* և ար բալն դնացեալ էր ընդ առաջ նոցա մինչև ի 
լեառն որ անուանեալ կոչի Մռիւն* և անդ պատահեալ միմեանց 
մ են աւ լրջմտութեամբ, լցեալբ օրհնոլթեամր ողջունիւն՝ անդուստ 
լաշխարհն դարձան 

Օ. «Եւ. նստաւ սուրբն Ներսէս լաթոռ հալրապետութեան♦ ի 
հովո լութ եանն նորա բազում խաղաղութիւն լինէր աշխարհին♦ գի 
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ի վարս կարդաց գնացից իւրոց նմանեաց իլրոյ հօրն մեՆին Գրի¬ 
գորի. արդարև հայրաբարոյ գտան էրյ> Ըաա Ւ ուզան դա յ Ն4րյ»– 
սէս կը գորՆէր նաև սքանչելիս. —*Մեեամե1ր նշանս և բժշկու– 
թիւնս առն էր հիւանդաց ուր դէպ լինէր»։ ք՝այց կարևոր ադոլն 
դորեք ներս ի սի և որ կը թուին ՞ճշմարտադոյն՝ էին եկեղեցական 
կարդք և կանոն ք, որ ըստ հանդամ անաց ժամանակին կրնան կո֊ 
չուիլ նաև քաղաքական։ Ւուզանդլ խոսելով ղկարդաց եդելոց ի հեր¬ 
սիս է1 կը պատմէ մանր, թէ ինչպէս Նևրսէս դումարելով ժողով 
եպիսկոպոսաց յ\նշտիշատ, տեղի ժողովռց Հալոց Հեախնեացն*, իմա 
անդստին ի Գրիդորէ՝ դրաւ բոլոր երկրին համար օգտակար հաս֊ 
տատութիւններ, որպիսի տեսան էր անշուշտ ի ձոյնս, զոր օրխ 
նակ% աղքատանոցս և ուրկանոցս բորոտներուն համար, որ հեթա- 
նոսական անդթութեամբ կը թողուէին անդարման և ան ռոճիկ, 
հրամայեց չտալ նոցա թոլլ մուրանալ գրանէ ի դուռն. արգելեց 
հեթանոսաբար կոն դնել մեռելոց. ամուսնացելոց համար ևս դրաւ 
կանոն, արդելլով մերձաւորաց հետ ամուսնութիւն. հաստատեց 
նաև այլևայլ տեղեր ի դա լառս դա Լառս դպրոցներ յոյն և ասորի 
դպրութեան, ինչպէս յայտնի է՝ առ. ի չդոյէ հայերէնին։ Լուիցուք 
նորին իսկ Ւուզանդայ բանիցն որ կտրի հետաքրքրական են. «Եւ 
ինքն երթեալ հասանէր ի կոզմանս Տարօն դաւառին և ժողովէր 
առ. ինքն զամենայն եպիսկոպոսունս Հայոց աշխարհին։ ժողովեցան 
ի դիւղն \Լշտիշատ, ուր զառաջինն զեկեղեցին էր շինեալ, զի նա 
էր մայր եկեղեցեացն և տեղի լեալ նախնեացն ժողովոց սիւնհոդո- 
սին։... Տայնմ ժամանակի կարգեցին կազմեցին կանոնեցին յօրինե– 
ցին և արարին զամենայն ժողովուրդս երկրին Հայոց իըրև կարդ 
միաբանութեան վանակ անաց համաշխարհի , բայց միայն յամուսնու֊ 
թեան օրինացն։ Հրամայէր յամենայն յաշխարհս և ի դաւառս և 
ի կողմանս, ի կոյսս կոյսս* ի խորշս խորշս սահմանացն Հայոց 
զպատեհ տեղիսն զատուցանել, շինել աղքատանոցս և օրկանոցս, 
ի ժողովել ղախտւսժէտս և զօրկունս և զմարմնավարս և զամենայն 
ցալոտս, և նոցին կարգել դարմանս և ռ ո՞ճիկս և պատանս, և սոլն 
կամ եղև ամենայն սուրբ ժողովոյն՝ զի այնպիսիքն միայն նստեալ 
լիզին յիւրաք անչիւբ կայեանս, և մի՛ ելանել ի մուրոյն տ առա պանս 
և մքԼ բնաւ ելանել ըստ իւրաքանչխ ր դուրս, այլ զի ամենայն ոք 
պարտապան է նոցա։ (Պատուիրէր) զի մի՛ զմահ մարդկանն առանց 
դարձի միւսանդամ կենդանանալոյ հա։քարիզին, և անյուսութեամբ 
ի վեր այ դնացելոցն ոճիրս դորՆիցեն լալեացն կոՆոյն*։ արդա¬ 
րև ի հնումն, ինչպէս ուրիշ հեթանոս երկիրնեթ նոյնպէս ի Հայս, 
յուսահատաբար դնել կոե ի վեր այ մեռելոց, փետել զհերս, ցտել 
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ղմարմինս, մինչև յ անձն առնուլ կա մա լ՜որ մածունս ի վերայ դիա– 
կան ց։ \Լյսպիսի ս պ անութ՛ի ւնք կը պատ մոլի թէ եղան ի մա Հոլանն 
Տրդտտ-Արտաշիսի այնչափ, մինչև, ըստ վիպասանաց, գանգատել 
սրդւոյն \Լրտաշիսիէ Արտտւազդայ, աո. Հայրն, թէ գու գնա- 
ղեր, և զերկիրս ամենայն րնգ քեզ տարար, ես աւերակացս որպէս 
թագաւորեմ^Պտտուիրէր ևս, զի լինիցին յամուսնութեան օրինա- 
լորը* մի ստել և մի դալ բերել իւրեանց ամուսնութիւնընկալ 
կողմանւլ, և փախչել աւելի ի մերձաւոր և յազգին տոՀմակից խտո.- 
նակութեան ամուսնու թենէն, և ման ալանդ ի մեր ձաւորական ի 
նուոց, և որ գամ մի այսմ նման է^ալ էք ինչ։**» ^\արգէր և ի 
տեղիս տեղիս դպրոցս յունարէն և ասորերեն յա մ են այն գաւաււս 
Հայոց»։ Եւ ոչ այս չափ միայն, այլև «ամենայն աշխ ար Հին պատուի– 
րէր, ասէ է՝ ուզանդ, և գլխովին թագա լորին, աււՀասարակ ամե¬ 
նայն մեՆամեՆացն և ամենեցուն, որ ոք ի վեր այ ընկերին ունիցի 
իշխանութիւն՝ գութ սւնել րնգ իւրեանց Նառայս և ընդ կրտսերս 
և րնգ աշակերտս, և սիրել (ղնոսա) իրրև պ ընտանիս, և մի՛ անար¬ 
ժանս և աւելի տարապայմանս Հարկօք նեղել բան զչափն, յուշ 
առնելով՝ ղի և նոցա տէր գոյ յերկինս»։ Գալով բուն անձին Ներ– 
սիսի՝ կը յաւելու ք^ուղա նգ> թէ ՀՀայրեաց և որբոց և չքաւորաց 
Հանգիստ և դարման առնէր, և աղքատ ք զօր Հանապազ ընդ նմա 
ուրախ լինէին, և տաճար իւր և սեղան ղօրՀանապազ աղքատաց 
և օտարաց էր և Հիւրոց։ Եւ այսպէս առ յոյժ աղքատասիրու– 
թեանն, ղի թէպէտև շինեաց զամենայն աղքատանոցս րնգ ամե¬ 
նայն գաւառս և կարգեաց նոցա անդէն դարմանս, այնպէս ղի ըստ 
իւրեանց անկողինս մաՀճացն մի ուրեք աշխատ լինիցին ելանել 
սակայն և ղիւր տաճարն առանց նոցա ոչ տռնէր, այլ կաղք և 
կոյրք և մարմնաՀարք և խուլք և Հաշմեալք և ցականեալք և 
կաբօտեալք ընդ նմա և ի նորա ակըմբի դարմանէին բաղմեալք։ 
Եւ ինքն իւրովք ձեռօքն լուանայր ղամենեսեան, օՆանէր, պատ էր, 
և ինքկին իսկ ջամբէր նոցա ղիւրաքանչիւր կերակուրս, և զամե¬ 
նայն ինչ ի պէտս նոցա Նախէր, և ամենայն օտարք ընդ նմա, 
ընդ Հովանեաւ նորա Հանգուցեալք դադար էին» (Ւուղ* քՒ«Ն 
ք՝ ուզանդ կը վերջացունէ իւր գովեստն ղՆերսիսէ ասելով* եր– 
բէք ուրեք եղև նման նմա այլ ոք ի Հայաստան երկրին»։ Աքս 
բանք Թուզանդայ են ապաքէն ժամանակին Համար որ յառաջ քան 
ղեա, և թերևս կայ չափաղանցութիւն յայսմ* ընդՀանրապէս խո¬ 
սելով ճշմարիտ կը թուի սակայն, թէ Ներս էս էր արժանի Ահ() 
անուանն, որով 1որ$որջի նա ի բովանդակ պատմութ եան Հայոց։ 

7. էկսոքիկ են ներքին ուղղութիւնք որ գորՆեցան ի սկ\ըզ– 

□ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



բան թագաւորութեանն Աբշակալ։ Գանք այժմ արտաքին բաղա– 
բականութեան նորա։ Արդէն ցոլցուեցաւ, և է արդարև հա լան ա– 
կանագոլե, թէ երկու. մեՆ գրազի տէրութեանց հաճութեամբ ա– 
ււաւ Արշակ զիէ֊ր հալրենի թագաւորութիւնն որ արդէն ջնջուաե 
էր, և զա հա առնել հաճեցանք ինչպէս հա լան ական է՝ Բոստանդ և 
Նապուհ, որ էին անդուլ ի պատերազմի ընդ միմեանս, լուսով կոր- 
գելոլ իւրաբանչիւր քիլր կողմն զԼալսք ուստի և բնական էր որ 
երկոքին ևս> գէթ աո երեսս, սիրով և բարեկամ ութեամբ գնա լին 
ընդ Աբշակալ։ Բոստանդ լալան եզ ալս բարեկամ ութ ի ւնն ոչ մի ալն 
արձակելով զպատանդսն զորս տուաե էր Տիրան, ալն է զերկոսին 
եդբօրորդիս Աբշակալ զԳնէլ և ղՏիրիթք ալլ և տալով նմա կին 
լօրիորդաց անտի կալսերական պա լատանն զՕղոմպիա։ ֆուգանդ 
զարձակումն պատանդիցն կ*ընՆալէ Վռազես ի, լալտնապէս շփոթե¬ 
լով զԱաղէս ընդ ^ոստանդալ, ինչպէս կը շփոթէ զՆերսեհ ընդ 
Նապհոլ։ Ըէ»<#» ֆուգան դալ՝ Վ^աղէս լետ աբսորելոլ զներսէս որ 

էր աո. նա հրեշտակութեամբ% որպէս թէ ի շնորհուկս 
կ՝արձակէ պատանդներն•—«Աւպա վասն խաղաղութեան 
միաբանութ եան դաշինն որ էր աշխարհին Լալոց ընդ 

ղրկոլաե 
Այ» շակալ 
ուխտին 
կալսեր Տունաց՝ եղև աո.աբել զմեՆ կաթողիկոսն Լա լոզ 
ներս էս և ի մեՆամեՆ ազն Լալոզ սատրապս տասն։••• Նսկ թաղա¬ 
լո րն Վ^աղէս արգել աբսորեաց զներսէս9 և փոխանակ սորա արձա– 
կեազ գևղբօրորդիս թադաւորին Այ»շակալ զ\*նէլ և զՏիրիթ» (ֆուզ* 

Ե*)է ^արգ պատմութեանն կը պահանջէ սակալն գէւել դարձա¬ 
կս ւմն պատանդ իզն ի սկզբան թադաւորոլթեանն Ար շակալ, ուստի 
և ի 4ոստանդալ և ոչ ի Վ^ազեսԷ։ նոլնչափ և աւելի ևս սխալ է 
դնելն ֆուզանդալ զամուսնութիւնն Օղիմպեալ կնոջ Այ»շակալ լետ 
առնլոլ գՓաո.անձեմ։ Ըււա ֆուզանդալ Արշակ լետ աււնլոլ կին 
զՓաււանձեմ, երբ չսիրուեզաւ ի նմանէ% ղրկեց բերել տուաւ կալ– 
սերական տոհմէ զԱղիմպիա ի կնութիւն.— սէաււ իւր Այէշակ կին 
զՓ աո֊ անձ եմ. և որ չափ սիրէր ար բալն Արշակ զկինն% նոլնչափ 
ատեաց կինն զարբալն Արշակ, ասելով թէ թաւ է մարմնով և 
թուխ է գոլն ով։ Ասյա իբրև կինն ի նա ոչ լանդոլց զմիտս ի*֊ր 
աո-աքեաց ար բալն Արշակ լերկիրն Ցունազ, և խնդրեաց էաՆ անտի 
կին ի կալսերական տոհմէն, անուն նորա ֆղոմպի» (ք՝#»ւ–^« 1** «յ»1)՝*)* 
Ջէ նախ հաւանական, թէ ֆղոմպիա կը տրուէր կին Արշակալ, 
եթէ Արշակ էր արդէն ամ ոլսնացեալ։ Երկրորդ անդամ% գիտեն բ 
ալլուստ, թէ Ամբդաւիոսի ուրո ւմն անձնապահապետի դուստր էր 
Ադոմպիա, խօսեալ 4ոստասալ, և Բոստանդ տուաւ գնա կին Արշա– 
կա1* Աթանաս, կը պարսալէ զ^ոստանդ, թէ բարբարոսաց տուաւ 
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քՕղոմպիա, զոր խօսեալ էր ինբեան Կոստաս և մինչև, ի վախ՛ճան՝ 
ի*֊ր պահեց գնա և կը սնուցանէր՝ որպէս գի տռնէր գնա կին։ 
(Աթան* թուղթ՛ առ. միաբնակ* առ Գաթըրճ* Տիեզ» պամ* հա» (\ 
էջ 4909 նան» 3)է 3ալտ է ուրեմն9 թէ այս ամուսնութիւն ևս ե– 
զաւ ի սկգբան թագաւորութեանն Ար շակար ի կողմ անէ ^ոստանդայ, 
թերևս աւելի ւգնդով կապելու համար ընդ ինբեան զԱրշակ, և ոշ 
ի խնդրոյ Արշակայ9 և որպէս կարգ պատմութեանն կը պահանջէ՝՝ 
լառ աջ բան զառնույն Արշակայ զՓառանձեմ ։ 

8, Նապուհ որ կը դիտէր զդորՆս 4ոստանդայ» ման ալանդ 
զխնամենտլՍ նորա ընդ Արշակայ% խորհեցալ ինբն ևս կապել գնա* 
ընդ իւր այլ իմն օրինակաւ9 ուստի հրաւիրելով գնա յարբունի ս 
իւ֊ր* ուր մեն պատուով ընդունուեցալ Արշակ՝ դրաւ ընդ նմա 
ուխտ 9 երդմնցունելով գնա յԱւետարանն։ Լոս կը պատմէ. Ւուզանգ. 
Արշ ակայ սպարապետին Վ^ասակայ հաւատարմոլթեան և համար¬ 
ձակ ութ եան գորնըք թէ ինչպէս սպանեց նա Նապհոյ ախոռապետն, 
անարդելոյն համար գԱրշակ9 և դովուեցալ այս անվքրհէրութեանՆ 
համար ի Նապհոյ։ Ւայց Արշակ յետ դնելսյ գութան/ խոյս կու տալ 
գաղտ թելադրութեամբ սպարապետին իւրոյ Վ^ասակայ,. և Նապուհ 
վրէմխնդրութեան համար կու տայ սպանանել զ$1՝արի9 երէց եկե– 
զեցւոյն $ ի զրոն ի որ առան էր Արշակայ երդումը, և կը յարուցանէ 
հայանանս ընդդէմ բրիստոնէից» —ձՑայնմ ժամանակի էս չէր առ 
ինբն Նապուհ ար բայն Պարսից գթ ադա լորն Լայոց զԱրշակ9 որ 
մենարեցալ ի նման է բազում պատուով և «Տենալ փաոօբ9 րա–֊ 
ղում դանձու ոսկւով և արնաթով և ամենայն մենութեամբ թա¬ 
գալս րութեանն, և իբրև զեղբայրէ որպէս որդի դրդեալ եղև ի 
նման է, և երկրորդական զմեն տունն տայր նմա յԱտրպաաական 
աշխարհին 9 և ի միասին ի միում տախտի դահուն ի ժամ ուրա– 
խութեանն բազ մ էին, գմիագոյն զմիանշան գհամահանդերձ զար– 
դու։ Ել զմիօրինակ գթադն օրըստօրէ ինբեան և նմա թագաւորն՝ 
Պարսից զարդ պատրաստէր, զոէքէ երկոբին ի միասին որպէս գեղ- 
բարս հարազատս անբաժինս յզփացեալբ էին ի միում ուրախս ւ֊ 
թեան9 և յան պատ ում ուրախութեան ուրախ լինէին։ Ապա Խզև. 
օր մի յաւուրց9 եկն եմ ուտ թադաւորն Հայոց Արշակ շրջել զաս– 
պա ստանալ միով զտրբային Պարսից• իսկ ախոռապետն ար բային 
Պարսից նստէր ի ներբոյ ի տան ասպաստանին։ Նբրև տեսանէր 
գթադաւորն% ոձինչ առ լուս կալեալ մեՆարեաց գնաք և ոչինչ 
շոլբս դնէր նմա9 այլ և անարդանս ևս դնէր թշնամանաց9 ասելով՝ 
ի պարսկերէն լեզու9 թէ Այեից Հայոց արբայ9 եկ նիստ ի խրձանա 
խոտոյ վերայ։ 3*որ բանս էբրեւ Էսէր սպարապետն զորավարն Հայոց 
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որում Վասա կն կոչէր։ ի Մամիկոնետն տոհմէն՝ մ և Նալ 
բարկութ՜եամբ և բազում սրտմտութետմբ բարկանալը • ի վեր առեալ 
զ սուսերն զոր ընդ մ էջ ունէր% հարեալ անդ էն ի պեղւոջն զա խո– 
ռապետն ար բաքին Պարսից գլխատէր ի ներբս լաս պաս տան ի անդ։ 
Ղի ոչ կարաց էս^է և– ունել իւրոլ թագաւորին զան ար գանս • զիւ֊ր 
մահն առաջի եդեալ լալ հաշուէր բազում անգամ% բան զտեառն 
իւրոլ լսել զվտտթարութեան թշնամանս։ Նբրև ի Պարսից աշխար¬ 
հին էինք լալլոց ի տեղի և ի նոցուն հրապարակի՝ աներկիւղ և ան¬ 
կասկած լանկարՆօրէն զալսպիսի զգործ կարաց գործել։ Նսկ թ՜ա¬ 
գա լորն Պարսից լորժամ զալս էսէը% բազում շնս րհ ունէր զօր ա– 
վարին Վնասակար բաջասրտութիւնն զարմացեալ և. ընդ բա¬ 
զում աներկիւդութիլնն։ Եէ. բազում պարգևաց և. պատուոլ ար¬ 
մս։ նէ առն էր, զբաջութիւնն և զտիրասիրութիւնն գսվեալ։ Վասէր 
ալեր իրազ մեծաւ սիրով սիրէր գնա և ըստ արժանի իւրում 
պատուէր զնա, մեծարէր զամենալն ալուրս հաշտութեանն և խա¬ 
ղա զութեանն որ ի մ էջ նոցա էր։ 

9, Ապա մինչդեռ, անդէն ևս էր ար բալն Հալոց առ. ար բա Ժն 
Պարսից ք և մեծ սէր էր ի մ էջ նոցա և մեծ խազազութիւն՝ երկըն– 
չելով ևրկեաւ թ սպա լորն Պարսից Նապուհ, եթէ գուցէ ստեսցէ 
սիրոլն նորա Արշակ արբալ Հալոց և լիցի միաբան ընդ կալսերն 
Ցունաց և կամ կողա բակ ինչ լթ*իցի ի ն։է անէ։ Եև ոչ հաւատալր 
նմաք թէ պահեսցէ առ. նա զմտերմութիւն սի լալն, և կացցէ լուխ– 
տին միաբանութեան ընդ նմա։ ՎասՆ ալսորիկ երդումն պա հան- 
ջէր ի նմանէք մինչև կարի ստիպեալ բռնադատեաց գնա• Հալա- 
նեաց9 ասէք և երդուիր ինձ լօրէնս բո* դի մի ստեսցես ինձ։ Եէ. 
իբրև կարի բռնադատեցաւ և ի նեղ անգաւ և շտապեալ տագնա– 
պեցաւ՝ ետուն հրաման ածել զերիցունս եկեղեցւոլն Տիսպոնի բա¬ 
զարի, որում անուն գլխաւորին Մարի• և բերին զԱւետարանն 
սուրբ, և տալր երդումն ար բալն Պարսից Նապուհ ար բալին Հալ¬ 
ոց Արշակալ՝ երդնուլ լաստուածեան Աւետարանն, զի ալլ մի ևս 
ստեսցէ նմա, ալլ կացցէ լուխտի նորա և պահեսցէ զդաշինս նո¬ 
րա։ Եէ– վասն զի պատ դամա լոր իրացս ալսոցիկ էր տանուտէրն 
նա հա պետ Մամիկոնևան տոհմինք երէց եզբալր Վասակալ սպարա¬ 
պետին, որում անուն Վար դան կոչէր՝ մեծապէս ար բալ Նապուհ 
լակն առեալ սիրէր զնա։ Ւււ^ իւր եզբալրն Վասակ զօր ավարն 
Հալոց նախանձ բերէր ընդ երիցու եղբօրն իւրում ընդ Վարդա¬ 
նալ։ ^ ամեցեալ խանգար առնել ի մ էջ նորա (Նապհոլ) և Արշակալ 
թագաւորին Հալոց՝ ետ նմա (Արշակալ) փախչել։ Ալլ ասէր Նապուհ 
(ցերիցունսն)։ Եթէ ձեր սրտի մաօբ էր աուեալ ղեր դումն՝ զիարդ 
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կարէր նա ըստ հաւանո ւթիւն ելանել երդման էյն և կամ փախչեր 
ասէ9 գիտեմ ղի կախարդութեամբ խաբեցէբ ղիս է և. որ ունի 

զօրէնսն ձեր% ղնա սիրեցիք, և նենդութեամբ նմա խորհրդակից 
եզեալ լին էն փախուցէբ։ Եւ. կամիբ դոլ–Հ> զտէրութիւն \Լրշակու– 
նեաց ի վեր ալ ձեր և զնոլն խնդրէբ։ Եւ֊ երդնու ար բալ Շապուհ 
լար եդակն և ի ^ու|) և. ի կրակ, եիԷԷ ոչ միում մարդոլ որ լալգմ 
օրէնս բրիստոնէութեան է՝ ոչ տամ ապրել* և հրաման տալը զա– 
մենեսեան տանել սպանանել։ Եւ֊ տանէին զդլխաւորն նոցա ղՄարի 
երէց9 և զալլ երիցունսն և. սարկաւագունսն, աւելի բան զեւթսր¬ 

նա սուն ալը* ի մի դո*~բ զամենեսեան ղնոսա փողոտէին ք և զԱւե - 
տարանն սուրբ լոր երդուաւ թադաւորն \Լրշակ% կապէր պատէր 
երկաթ՛ի սարեօբ9 և. իւրով մատանեալ կնբեալ ի գանձատան հրա– 
մալէր9 և տալր հրաման պահել զդուշութետմբ։ Եւ լարոլց հալա- 
նանս մեՆ Շապուհ ար բալն բրիստոնէութեանն հաւատոց, հար– 
կօբ և պէսպէս վշաօբ նեղէր զհոսա և֊ հարուածովբ բազում։ Եւ. 
լետ ալսորիկ հրաման տալր ըեդ ամենալն տեղիս իշխանութեան 
իւրոր թէ որ միանգամ ղանուն բրիստոնէութեան ունիցի լիշխտ– 
նութեան իւրումճ ղամենալն մարգ միանգամ ալն հանգեն ընդ սուր 
և սատակեսցեն։ Աւպա բիւրս բիւրուց կոտորէին 1ւ հազարս հազա- 
րաց, ղի ալնպէս տուաւ հրաման ի թագաւորէն 9 ղի ամենևին բրիս– 
տոնեալ անուն ի սահմանս նորա մի դտցին (ք՝ուզ* 0** 

Ե պատմութեան աստ Ւուղանգալ ղհա լան անագ Շապհոլ ք՝. 
կալ արդարև աւևլաբանութիւն։ %՚իտենբ սակայն այլուստ, թէ առ. 
եապհով ք՝. դրեթէ անդադար հալածումն էր, և ոչ իսկ Բոստան֊ 
դիանոսի միֆնորդութ իւնն ք33 3) եղաւ բա լական՝ մեղմ ազուց անել 
Շապհոլ հալած անագ խստութիւնը։ 0 ելևկիոլ եպիսկոպոսն Շմաւոն 
սպանուեցաւ ուրիշ հարիւր կղերականօբ (343), նոլնպէս երկս 
լաջորդբ նորա9 և աթոռն մնաց դատարկ մինչև 365։ \)ոզոմենոս 
մինչև վեշտասան հազար կը հան է ծանօթ սպանելոց թիլը։ Աւզա– 
բէն ժամանակ ժամանակ կը մեղմանար հալածումն* թերևս յտլն֊ 
ժամ ի շն որհս Արշակալ դա դրած էր* բայց երբ փախաւ Արշակ 
ակառակ երդմանն% Շապուհ զայրանալով եկեղեցականաց 9 թէ նեն– 

դութեամբ առին զերդումնն՝ նորոդեց հալածումը։ Նրկար և սաս¬ 

տիկ հալածումն առ Շապհովք որ կը թսւ֊ի չի^ել Շապուհ ք՝՝—կը 
լիշէ և մոգպետն առ ^•*ժշէէլ– (էջ ւօւ  105), կամ մանաւանդ նղի– 
շէ որ կու տայ մոգպետին խօսել բրիստոնէաբար* թէպէտ ի վախ֊ 
՜ճանի, ասէ9 ձանձրանալով Շապուհ կամ մանաւանդ լաղթսւելով 
բրիստոնէից հաստատամտութենէն՝ շնորհեց ընդհանուր կրօնակտն 
ազատ ութիւն* ալլ ալս չէ հա լան ական։ \Լլնպիսի ազատ ութիւն չլիշա 
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ուիբ ի պատմութեան ոչ առ Նապհով և ոչ առ. հաջորդօք նորա։ 
Այլ Յազկերտիւ Ա* միալն (400 —421) գագարեցաւ հալածումն միջ– 
նորդութեամբ Հռոմալեցւոց ($՝էոգոսի փոքու^* բալց 41Տ–ին նորո– 
գուեցաւ միւսանգամ, երբ Արդի աս եպիսկոպոս կործանեց ատրու¬ 
շան մի ի Հյ°շ։ Աո. Վռամաւ Ե« լաջորգաւ նորա (421 —442), աո 
որով բարձաւ Արշակունեաց թագալս բութի ւնն և որ սաստիկ թըշ– 
նամի էր քրիստոնէութեան՝ ալն աստիճան սաստկացաւ Հալածումը, 
մինչև սղոցել զքրիստոնեալս։ ք^Էոգոս ք՝. պատերազմ ալ գագարե– 
ցուց Ղա1*ե հալածումն լամին 422* 

ք^ԷպԷտ, ինչպէս հալան ական է, խստութեամբ վաբուեցաւ 
Նապուհ իլր քրիստոնեալ հ պա տա կաց հետ է Փ ախստեանն 
\Լրշակալ հակառակ երգմանն, զոր նենգութեամբ և ոչ հաւաստեալ 
եղաև կը համարէր ի կողմ անէ զերգումն ընգունող երիցանց՝ րնգ 
Արշակտլ կը խօսէր քաղցրութեամբ և ողոքով ի ձեռն հրեշտակացա 
ինչպէս պիտի տեսնենք ի ստորև։ 

10, Ա|է/՜ւ/ գանք վերստին ի պատմութիւն Արշակալ ներքին 
գործոց, զորս, լւաբէ, պիտի գտնենք շատ տխուր։ Արշակ տեսնե¬ 
լով թերևս գանձն ալնպէս փալփալեալ երկու դրացի տէրութիւն– 
ներէն% սկսաւ գնալ ամբարտաւանութեամբ ի հե՛ճուկս ոչ նախա– 
րարաց միալն, ալլև երսիսի*-Ա^Լալնու ժամ տնակալ Արշակ ար¬ 
քա լ Հալոց ոչինչ կարի ի ճանապարհ Աստուծոլ գնացեալ լին էր» 
զի որ չափ ի մատաղութեան հասակին ըսա աստուածեղէն իմաս- 
տութեանն գնացեալ լինէր՝ նոլնչափ լաւագութեանն ի լկտութիւն 
և ի շազաշատութիւն հատաւ» 0՝. Արշակ տեսնելով 
նախարարաց ցրտանալն լիւրմէ, փոխանակ ջանալոլ շահել զվստա- 
հութիւն նոցա՝ ևս աւելի զալրացոլց զնոսա, շինելով լիւրում գա- 
լառին ի Կոգ նոր քաղաք, ուր հրաւիրեց ամէն կարգէ մարզիկ, 
ևս և սրիկալս, ի պաշտպանութիւն ի*֊ր* Տրտունջք կը լաճախեն* 
կը խրատ է գնա Ղէերսէս բառնալ զգալթակղութիւնն, բալց ի զուր* 
ի վախճանի կիլնալ տարափոխիկ ախտ քաղաքին բնակչաց մ էջ* ի 
սակաւ ժամանակի լինի քաղաքն գրեթէ անմարդի, և Արշակ հա¬ 
մարելով զիրսն իբրև աստուածուստ պատիժ ՝ կը հաշտուի ընգ *Ներ- 
սէսի և կը խոստանալ ալնու^ետև *Հևազանգել նմա*—<ւ*Լտլնու ժա– 

11անտկաւ շինեաց իւր արքալն դաստակերտ մի ի Հովիտն անուա– 
նեալ ի ^\ոգ գաւառի»* Ւ ուզանդ շատ տխուր կը նկարագրէ ալս 
քաղաքը։ Յետ ասելոլ, թէ Արշակ հրաման հանեց բոլոր անզգամ 
մարգոց գալ բնակել անգ% ասէ* «Եք. ժողովեցան յա|ն տեղի ամե– 

նալն գողք և աւազակք, արիւնահանք, սպանողք, սուտք և մար- 
վնասակարք, գանձա^ատք, 1Ա,կոՂՔք սաագատք, զրախօսք, 
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գերփողը, Հափշտակողը, ժլատը:••• Նսկ տեղին ալանանա Հր, ըա֊ 
ղաըանալր, մեծացաւ, բազմացաւ և. ելից զՀովիտն ամենտլն։ Ապա 
տա Հր Հրաման արըայն Արշակ գնել անուն գաստակերտին լիլրա֊ 
կից անունն Արշակաւան, և. շինեցին ևս անգ ապարանս արըունիւ 
Ամենալն մարգ զրկեալ էր իրօըն ալնոըէէւը, և֊ բազմաց ^աււաչ 
աղաղակի տրտնջելս լն Հաճախեալ բազմանա Հր։ ♦. • Այչ Հա Հր ա պետն 
հերսէս իբրև, լսէր զամենալն անօրէնութիւնս չարութեան ն՛ուռ, 
գնացիցն թագաւոլւին՝ տրտմէր, չայչւ, քւղբաՀր և. կոՆէր մենամեն՝ 
^ենենանօը, մանաւանգ վասն ըաղաըին Ար շա կալանին, ղի անօ֊ 
րէնութեամբ և. չարութեամբ և. Հափշտակութեամբ շինեցաւ բա¬ 
զում մեղօը։ Ապա սուրբ Հա Հր ա պետն ներսէս մտանէր առ. թ՜ա¬ 
գավորն, խօսէր րնգ նմա**« իսկ թագաւորն նաղր առ՜ն էր ղրանս 
կաթողիկոսին, 1ւ մկթալր ղնորա ասացելովըն։ •.. Եւ. մատնեաց Տէր 
զգիւղաըաղաըն զԱրշա կալանն ի ձեռ.ս Հարուանոց, և. սկսալ Հա֊ 
տանել զոր չարակեղե իմն կոչեն, իսկ կէսըն ժանգ անուանեն, 
ելանէր ի վերաՀ մարգկանն և. անասնոց»։ ուզանդ որ ալս Հար֊ 
ուանը կ*ըննալէ անինիցն ներսիսի՝ իբր երեը աւուր մէջ անմար֊ 
գացեալ կը պատ մ է բոլոր ըտղաըը*-«Ոչ աւելի, ասէ, ըան զևրիս 
աւուրս էերկարեցաւ, զի անմարգացալ* ըան ղըսան Հազարը սատա֊ 
կեցան երգը մարգկան, աո Հասարակ սատակեցան կոտորեցան Հան֊ 
կարնօրէն ըանգեցան, զի միաՀաղոՀն եկն սատակումն ի վեր ալ 
նոցա։ Տետ աՀնորիկ ինընին թագաւորն ելանէր ի խնդիր ՀաՀրա֊ 
պետին ներսիսի, և. գտեալ խնգրէր ի նմանէ, զի մատուսցէ աղօթս 
վասն նորա, զի մի գուցէ 1ւ նա սատակեսցի, ըանզի զարՀուրեալ 
էր։*** 1՝ գու՛ճս Հարեալ մենաւ աղաչանօը և. բազում աղօթկերօը 
աղա չէր թագաւորն Հաշտել ընդ նմա* և. եդ ուխտ զի աՀլ ոչ ևս 
երբէը անցցէ զբանիւը նորա» (ք*ուզ* քՀԱրշակաւանէն 
խօսեցանը աՀլուր։ 

աՀս խոստումն ԱրշակաՀ չտևեց երկար։ Արշակ գործեց 
աւելի մեծ անիրաւութի ւն* թէպէտ ՀաՀսմ չունէր Արշակ Հան ցանս 
բաց ի գիւրաՀաւանոլթենէն% սակաՀե պարտ էր նմա անսալ գէթ 
խրատուն ներսիսի, ըստ որոՀ Հրաման խոստացած էր չելանել։ 

11, ՀԼերագոՀնն հիշեցաը Փառանձեմ զոմն, իբրև երկրորդ կին 
կամ Հարճ ԱրշակաՀ• տեսցուը ալժմ, թէ ով և որպիսի կին էր 
սա։ Փաո֊անձեմ դուստր էր ԱնգովկաՀ նա Հա պետին Սիւնեաց, նշա֊ 
նալոր դեղեցկութեամբն, ա»ա ոչ նոՀեպէս բարուցն լաւութեամբ։ 

արարեալ էր կին եզբօրորգին ԱրշակաՀ Գնէլ զոր իշեցաը ի 
վերոՀ* բաԱՀց ձիրիթ միլս եզբօրորգին ԱրշակաՀ, Հտրեալ ի սէր 
կնոջն% խորՀեցաւ Հնարս կորուսանել զ%նէլ, զի թերևս լինէր նմա 
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*հնար առնուլ զկին նորա յետ մահու, առն նորա։ Այս խորհրդով 
շահեալ զոմանս ի մտերմաց արքայի, յորոց մին կը թու է թհ հր 
^Հարդան Մամիկոնեան՝ սկսաւ ի ձեռն նոցա մատուցանել ըսիս 
տմբաստանութեան զՆնելայ առ. ար բայ, որպէս թէ Ղ՝նէլ ի խնդիր 
Կ սպանանել գնա և. առնուլ զլթ ադա ւոր ութի ւնն ք 1ւ այս մ պատ¬ 
ճառ. կը ցու ցնէին մեե սէրը զոր ունեին նախարարը առ. Գնէլ։ 
Ջէ բոլորովին ան հա լան ական, թէ Հ-էթ ոմանը ի նախարարաց 
կամ էին զթագաւորևլն Ղնելայ, որ ինչպես կ՝ ե՛րևի, ըստ ներըին և 
տրտաըին հանգամանացն՝ չէր անարժան թադաւորելոյ։ 0. երևիր 
սակայն, թէ կար, դէթ ի կողմանէ Ղնելոյ, լալտնի ինչ նշան թեկ– 
նաՆութեան ի թագաւորութիւն, մանաւանդ թէ ըստ աւանգու– 
թ՚եան իրի ը ^Ւոյւ. <ք. *հնէլ զգուշացա ւ յա մ են այն է որ կրնար 
տալ կասկաՆ Արշակայ։ Արշակ հաւատալով ըսութեանց թշնամեացն 
%նելոյ, կամ մանաւանդ բարեկամ աց Տիր իթայ% կը խնդրէր կոր ու¬ 
սանել պպա տանին* - ձՏԼայնու ժաման ակտ ւ էր դուստր մի գեղեցիկ 
Անդովկայ ոլրումն նահապետի Աիւնեաց որում անուն Փառանձեմ 
կոչէր, կարի անուանեալ դեղեցկութեամբ։ Ապա %նէլ պատանեակն, 
եղբորորդի ար բային, է առ. զն ա կնութիւն իւր։ Եւ համբալ դե» 
ղեցկութեան աղՀկանն ընդ վայրսն տարաՆեցաւ, և համբալ դեղոյ 
նորա յաճախեալ բազմանալը և հնչէր։ Ապա աո. համբալ ցանկու– 
թեան անուանն տրփեալ լինէր մին ևս հօրեղբօրորդին նելոյ 
որում անուն Տիրիթ կոձե՜Ը։ Վասնորոյ անկան էր ի դաղտադողօնս, 
մինչ զի զնուն իւր տեսանել կարասցէ։ Եւ յորժամ կ արացն տես- 
յեանն որում ցանկայր՝ այնուհետև հնարս խնդրէր առն կնոջն 
կորստեան* ո դիտէ զկնի նորա նմա հնար լիցի յափշտակել։ Ապա 
նիրիթն ի հնար ս նենդութեան մտանէր, և բազում վարձէր իւր 
օգնականս և սատարս, որով զի*֊ր չարախօսութիլնն յառաջ վարել 
կարասցէ։ Եւ բսիս ստութեան զՆնելոյե նենդութեամբ առ թա– 
դա լորն Արշակ մ ատ ո լցան էր, թէ Գնէլ թադաւորել կամի և զբեզ 
սպանանել* և ամենայն մեՆամեՆը և նախարարը և աղատ բ սիրեն 
գԳնէլ, և ամենայն աշխարհիս նախարարը կամին զտէրութիւն նո¬ 
րա ի վեր այ իւրեանց առաւել բան զբււ։ Արդ* ասեն, դիտեա և 
տես, արըայ, զինչ գորՆեսցես, որպէս և կամիս, զիարդ մարթաս- 
ցիս ապրիլ։ Եւ այսպիսի բանիւը դրդռէին զթագաւո րն Արշակ, 
մինչև հաստատ էին ի միտս թադաւորին զիւրեանց ասացեալսն։ 
Ապա ոխացեալ թագա լորն ընդ պատանեկին Գնելոյ% և բազում 
անգամ հա լան ական առն էր զնա և նիւթեալ լինէր նենդութիւն 
բազում ժամանակսն (քւււյ. ԺԵ*): 

նա լաս ար դի ժամանակ կը կատտրուէր ի Ւագաւան ի յիշա- 
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տակ սրբոլն Շովհաննու. տօն մեն որ էր կարդեալ ի սրբոլ Լւււսա– 
սորչէն։ 1Լրշակ և. Ներս էս էին ի բանակին ի Նահապիվան որ մօտ 
էր ի նագարան, և %նէլ էր ի դեւղն անուանեալ Աոալ^ւտ»^ որ 
չէր հեռի ի Նահապիվանէ։ Էյ» գիշեր, և կը կատարուէր պաշ՚ո օՆ 
նաւ.ակատեաց տօնին, ուր առաջիկա լ էր Ներս էս հանդերձ բազ֊ 
մութեամբ եկեղեցականաց։ Արշակ դիպող համարեցաւ տօնին պատ֊ 
ճառաւ հրաւիրել զՆնէլ ընտանեօբ ի բանակն, և. կատարել սպան֊ 
ման խորհուրդը զոր կերկնէր ի վաղուց։ Վար դան կը ։լրկուի հրս*~ 
ւիրակ, և Գնէլ կ ու դա1 համ օր էն տամբն առաւօտուն մօտ, եւ 
զօրրն որ լառաջադոլն պատրաստուաՆ էին՝ կը բռնեն զԳնէլ, որ 
իսկոլն կը տարուի կառափման տեղն, որ մօտ էր ի Նահապի– 

վան, և կ՝սպանուի։ 1՝ զուր կը բողոբէ կինն առ Ներսէս, որ մըտ֊ 
նելով առ թտգտւ որն ի վրանն% կ աղտ չէ ընդ վալր* հրամանը կը 
կատարուի իսկոլն• Այս եղերական դորնը կը պատմէ ֆուգանդ եր֊ 
կար և արդարև վիպասանական ո՛ճով* — էՏՀեաւասարդաց ժամանա– 
կօբն առնէր խորհուրդ թ՜ագա լորն \Լրշակ կոչել առ ինբն զպատա֊ 
նեակն Գնէլ և ււ պան անել։ Արլւս բէր զՎարդան զեղբտլր սպարա¬ 
պետին զնահապետ էֆամիկոնեան տո հմին% մենաւ երդմամբ և նեն֊ 
դութեամբ կոչել, զի մի խորհուրդն լալտնեսցի, դուցէ փախիցէ և 
ապրիցի։ Եւ էր բանակ թադաւորին ի եահապիվանի, ի բուն բա֊ 
նակի տեղսն \Լրշակունեաց, ի վեր ալ ասպարիսացն։ ար դան եկն 
եդիտ զպատանեակն Ղ՝նէլ ի մօտաւոր տեղւոֆն, ի դեւղն Ա#ւաւիւ֊ 
տոց ւսնուանեալ։ Մենաւ ուխտիւ և բազում պատրանօբ զպատա֊ 
նեակն Ղ՝նէլ հանդերձ իւրով կնաւն և դրամբն հաւանեցուցանէր 
երթալ ի բանակն արբունի։ ֆ՝ ադա լորն Մրշակ, աս է, ոչ կամեցաւ 
զտօնս նաւասարդաց առանց բո անցուցանել, զի հաճեալ և բաղց– 
րացեալ է ընդ բեզւ վասն զի ըստ բանից չարախօսացն ոչ ինչ 
դտալ ի բեզ չարութիւն* և եհաս ինբն ի վեր ալ, զի զուր ցալժժ 
ատ էր զբեզ որ ի նմանէն մեն՜ սի բոլ արժանի ես։ Ասյա չուեաց 
ամենս։լն կազմութեաժբ իւրո վ Պ՝նէլ, երթեալ ^ ասանէ ր ի բանակն 
արբունի զդիշերն ամենալն բազում փութով տադնապալ, վասն 
զի վազիւն հասելոլ առաւօտուն օրն լուսանա լր կիլրակէն, և լալն մ 
աւուր տօն դիպեցաւ լիշատակի մենին Տովհաննու, որ ի Ղ*րիդորէ 
և ի Տրդատտլ լալանին ֆադալանին կարդեալ էր։** Եւ֊ լալնմ գի¬ 
շերի ցտլդապաշտօն մեն եղև ի բանակին առ կաթողիկոսին։ Նբրև 
աո աւօտն նադեաց% հասանէր վաշտն Ղնելոլ ի բանակն արբունի* 

և մինչ *\՝նէլն ար բուն ական բանակին էինէր միջամուխ% ազ*ի էի~ 
նէր թադաւորին եկն նորա։ Սևպա ելանէր հրաման լարբունուստ% 
արտաբս ունել զնա և տանել սպանանել։ Եւ մինչդեռ դալր նա 
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ընդ բանակամեջն, էր հեՆեալ լերիվարին իւրում. իբրև֊ մերձ եղև 
ի հրապարակն արբունի՝ և անդ լարբունուստ հա սան էին բազում 
սպասաւորբ վառեալբ9 սուսերաւորբ9 նիզակաւորբ9 վաղրտւորբ9 
սակրաւորբ9 սոլնաւորբ և սպարակիրբ հետևակբ9 որ բ մատու– 
ցեալբ բուռն հարեալբ ընկենուին լերիվարէ անտի զպատանեակն 
Ննէլյ և. ձեռն լետս կապէին գնա 1ւ առեալ գնա լին ի տեղի կա֊ 
ռափելոլն։ Եւ֊ բանգի կին նորա եկեալ էր ընդ նմա ժանուաւ՝ ի 
նմին ի նորին վաշտու էր ընդ առն իւրում» իբրև. տևսանէր թէ 
կալան զալր իւր և կապեցին՝ վաղվաղակի ընթացաւ լեկեղեցախո– 
րանն ուր պաշտոն մարդկան բանակին առ ԱստուաՆ կատարէրք 
մինչդեռ առաւօտին աղօթբն մատ չէին 9 և. անդ մեՆն Ներսէս 
եպիսկոպոսապետն։ Նսկ կինն հասեալ առ արբեպիսկոպոսապետն՝ 
գոլժ արկանէր զիւրոլ առնն տարապարտ կորուստն9 ճչեալ մեՆա– 
ձալն. Վ>աղ հասիր9 ասէ, դեռ զամուսինն իմ զուր առանց վնասու 
1ւ (անցանաց խողխողեն։ Նսկ նորա խափանեալ զպաշտօնն՝ ընթ՜ա¬ 
նալը ի խորանն արբունի« հասեալ ի դրացն ի ներբս առ թագա– 
ւորն անդանէր։ 1՝ւ#^ թադաւորն իբրև, տեսանէր զմեՆ բահանալա– 
պետնյ դիտացեալ գյբարեխօսութիւն համողելոլն վասն առնն մահ- 
ուանն զի մի մեոլցի% զի*֊ր սամոլրսն զգլխովն աՆեար ի մորթ 
կնջանն մտեար երեսացն ՆաՆկէր9 պատ՛ճառ ե– 
զեալ9 զի զնորա բանսն մի լուիցէ։ \)ուրբն Ներս էս մատուցեալ բուռն 
հարկանէր զթադաւորէն խօսել ընդ նմա։ թադաւորն սալա֊ 
ցեալ ոչինչ էսէր* զերեսսն վտաւատօբն ՆաՆկեալ ոչ բանալը և. ոչ 
կամէր առնել բանիցն պատասխանի, ալլ ընկողմնեալ պատեալ 
ՆաՆկեալ կալր ի գահոլսն 9 զի և. շարժել անդամ ոչ տղէր։ Եւ֊ 
մինչդեռ նա բանս ողոբոլ ընդ թադաւորին խօսէր՝ դալը արբու– 
նուստ դահճապետն Երազմակ ի խորանն արբունի9 սկսանէր պատ¬ 
մել» է1 գլուխ հանի9 կատարեցիք ասէ9 զա մ են ալն հրամանս աը~ 
բունի• առի գնացի ղ^*եէլ9 տարայ մինչև, լորմ \)իւսին9 սպանի 1ւ 
անդ էն թաղեցի։» . . Արդարև զպատանեակն %նէլ առնուին դնալին 
մօտ ի 0 իւսն արբունի9 և անդէն կառափ էին ի սարակ լերիննք 
որում տեղւոլն Լսին անուանեալ է9 մօտ լորմաՆս արգելոցացն որ- 
սոլն էրիոց9 ընդդէմ մուրտտստանին աղբերացն բազմոցացն ար- 
բունի9 լանդիման բանակետեզ բնին։ Ապա հրաման եղև լարբալէն» 
ամենալն մարդիկն որ իցեն ի բանակին9 մեՆ և փոբր առհասա¬ 
րակ՝ մի ոբ իշխեսցէ չերթալ9 ալլ ամենալն ոբ առհասարակ եր– 
թիցեն դիցեն աշխ ար կոՆոլ և լացցեն զ\՝նէլ մեՆ սեպուհն Ար- 
շակունի զսպանեալն։ Ւաք ինբն թադաւորն դնացեալ ի լալիսն՝ 
նօտևալ լալը զեղյբօրորդին իւր զոր ինբն եսպան։ Նրթեալ նստէր 
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մօտ առ դին, Լա1ր և տալր հր աման կոե մեե և աշխար դը– 
նել շուրջ զսպանելով դիակամբն։ Նսկ կին սպանելուն, Փաուան– 
ձեմն, զհանդերձսն պա տա ռեալ, զդէսս արձակեալ, մերկատիտ ի 
մէջ աշխ արանին կոՆէր* ձալն արկանելով > 1ոՂ^ս արտասուաց 
աղիողորմ դուժի առհասարակ զամենեսեան լացուցանէր։ Նսկ թա¬ 
գավորն Արշակ ի լա լիսն տեստնէր զկին ս պանելոլն ք տռփէր և 
ակն դնէր առնու՜լ գնա իւր կնութիւն» (քՆււ.^* ԺԵ.)։ ԱլսպԷս Ար– 
շակ ոչ միայն կու տալ սպանանել զանմեղն, ալլ և. շնական լըր~ 
բութեամբ կ՝ երթ ալ դնել կոե առ գիակամր նորա իբրև, րնգ 
հենգն և ազգին, 1ւ Ներսիսի։ Արշակ նմանեցաւ արդարև *հաւ՜թիք 
որ սպան զ(\ւրիա և առ զՒերսաբԷԷ* ալլ ի գի՜լ, նմանէր և ապաշ¬ 
խարելս լն* վասնորոլ լսեց վճիռը զոր ֆուգանդ կը դնէ ի բերան 
Ներսիսի • «Ալլ դու֊, Արշակ, փոխանակ գի զդորՆս Բալենի գորեե– 
գեր՝ զանէեսն Կա լենի զգեցջիր. անկջիր կենդանւոլն ի թագավո¬ 
րս վթ են էդ բում մ է, և չարչարեսցիս առավել բան զՏիրան հալր 
բո, և դառն մահուամբ զկեանս բո լերկրէս մեե նեզութեամբ 
վճարեսՀիրն» բայց չլսեց ապաշխարելոլն ավետիսը, թէ «Եւ Տէր ան¬ 
ցս լց զբև զմեղս բո»։ ՆթԷ ոչ կանխասացովթիվն% դէթ զարմանալի 
նախատեսու թիվն է և ալն, զոր ֆուգանդ կով տալ նոլն առթիվ 
ասել Ներսիսի բանի վ մարդարէին. <ւ(Լմպել ազգին Արշտկովնեաց 
զլետին բաժակն, ըմպել ւսրբենալ և կորեանել, և ալլ մի յևս 
կանգնել։ (\^վ, թնչ ահավոր է իշխանի, իվր և իվր սերնդեան հա¬ 
մար , փոխանակ էիևելոլ պաշտօնեալ արդարութեան առ որ սահ– 
մանեալ է՝ լինել զորեի անիրաւովթեան։ ֆալց մեն բ մատ¬ 
չին բ լառաք։ 

1Ջ. Մինչ ալս կոեը կը կատարուէր՝ 8իրիթ, որ չէր դիտեր 
թագավորին խորհուրդը% կը ղրկէ պատգամ առ կին սպանելոլն, 
թէ Մի տրտմիր• ես կ1 առնում զբեզ, միթէ չեմ լավ բան զ^նէլ։ 
Փառանձեմ կը հռչակէ Տիրիթալ պատգամը, և ձայնարկովբ կ՚սկը– 
սին երգել։ Արշակ իմանալով Տիրիթալ նենգութիւնը կը զայրանալ 
1ոլժ, բայց կը լռէ առժամն։ 8ետ աւուրց ինչ Տիրիթ կը խնգրէ 
թագավոր էն հրաման առնուլ զՓառանձեմ կնութեան։ Արշակ կը 
հասկնալ, թէ ինչ որ լսաե էր Ղ$իրիթա1% էր ճշմարիտ, ուստի 
կ՚որոշէ սպանանել գնա♦ Տիրիթ իմանալով կը փախչի, րա^0 րր«–– 
նուելով կ՝սպանոլի• &Նսկ որ պնենդութիւն բսութեանցն նիլթեաց 
և դալով ի վերալ իւրոլ հարազատին սպանութիւնս կատարեաց, 
զՏիրիթն ասեմ, որ լա ռաջա գոլն հարեալ էր ի կնոջն լալեմիկ՝ սկսա– 
նէր ժոլժ չունել տռփանացն, և մինչդեռ կոեն սաստկացեալ էր% 
պատգամ ւղէր առ կին մեռելոլն, ասէ• Մի կւսրի զանձն բո աշ– 
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խատ առներ ալն չափ, զի ալր բարի ես եմ բան գնա• ես սիրեցի 
զրեզյ վասն ալսորիկ մա տնեցի զեա ի մահ, պի զբեզ առից ինձ 
կնութեան։ Աքք. մինչգե ռ կոճ մոլութեան զգիակամբն ջալլէին՝ 
զալսպիսի պատգամս առա ր էր Տիրիթն առ. կինն, որ բողոբ բառ¬ 
նա լր, թէ Լուարուբ ամենեբեան, զի մահ առն իմոլ վասն իմ եղև, 
զի որ ինձ ակն եգ՝ վասն իմ զալրն իմ ետ սպանանել։ քՀհերն փե* 
տէր, ՜ճչէր ընդ կսճելն։ Ասք ա իբրև, իրբն համարձակ լալտնեցան 
ի լսելիս ամենեցուն և. ի ձալնարկուսն ամենալն% եղև նա մալր 
ո դրոցն, և. ձալնարկուբն ամենալն ի ձալն ողբոցն սկսան նուագել 
գիրս տռփանացն Տիրիթալ, զակն դնելն, զբսութիւնն, զհնարս մա¬ 
հու նիլթել, զսպանումն♦ ձալնիւբն մրմնջոցն ի վերալ սպանելոլն 
ի մէջ կոճոլն բար բառ էին գեղգեզեալ խանգաղատութեամբ։ Այս* 
պէս իրն լալտնեալ հռչակ հարկանէր։ Նբրև լուաւ թագաւորն Այր* 
շակ և եհաս ի վերալ իրացն% զարմացեալ լինէր, արմանա/ր ընդ ար¬ 
մանա լր, ստրՓացեալ ի միտ աոնոլր զիրսն։ Ասյա խոսել սկսանէր 
թ՛ագա լորն, ճափ զճափի հարեալ մեճաւ զզջմամբ ընգ իրսն զոր 
գորճեաց, ասէ• ՎասՆ զի ի կնոջն Գնելոլ անարժան սիրով հարալ 
Տիրիթն% առ ալն մ զչարիսն նիւթեաց, զբսութիւնն* զմահուն գո– 
ռութիւն զուր և. տարապարտ, և զմեզ ևս արդար արեանն շաղա– 
խեաց վասն ի*֊րոլ պղճութեանն* զեզբալրն իւր ետ կորուսանել, և 
զանհնարին չարիսն և զանէճս, որ ոչ անցանեն% ետ մեզ ժառան¬ 
գել։ 1*բրև ալսպէս հասանէր թագաւորն լիրացն հաստատութեան 
վերալ և Հշգրտէր զիրսն% խլխլեալ անսալր բանին առ ժամանակ մի։ 

13. Ւսկ իբրև զմեռեալև Նաճկեցին անգէն ի տեղւոջն լո¬ 
րում սպանաւն, և աւուրյբ հարուստ անցին ի վերալ իրացն գոր– 
ճելոց՝ պատգամ լղէր Տիրիթն առ թագաւորն♦ Կամ լիւլի, ասէ, 
բեղ ար բա լի, զի հրաման տացես, զՓառանձեմ կին Գնելոլ թող 
առից ինձ կնութեան։ ՀՀոր իբրև լուեալ ար բա լին՝ ասէ• Արդ հաս¬ 
տատ գիտեմ, թէ զոր լուալն ստոլգ է♦ վասն կնոջն իւրոլ եղև 
մահն Գնելոլ։ Եւ. անգէն ար բալն մահ խորհէր, սպանանել զՏի– 

րէթ ևս փոխանակ ընգ մահուն Գնելոլ։ քՀսր իբրև լուաւ Տիրիթ՝ 
գահի հարեալ լարբալէն, գիշերի փախստական լինէր։ \Լպա ազգ 
լինէր թագաւորին Արշակալ փախուստն Տիրիթալ♦ տալր հրաման 
թագաւորն \Լրշակ ազատագունգ բանակին զհետ լինել Տիրիթալն, 
գի հասցեն նմաճ անգէն ի տեղւոջն սպանցեն։ ֆազումբ և 
Հա1Ք Գհևտ Ժնէէն փ*“խ ուցելոլն Տիրիթալ» ապա երթեալ հասա• 
հ*էթ* ի գա լառին ֆասենոլ ի մ էջ մալրեացն, ի տեղւոջն լորում 
հասանէին* անգէն զՏիրիթն սպանանէին»։ 

14. \ձրշակ կ առն ու կին զՓառանձեմ, որ կը ճնանի նմա 
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գՊապ9 և նախէսնձելով ընդ Աղոմպի՝ կու տալ սպան անել գնա 
ջէւ֊նիկ անուն չար ^րիցույ հաղորդութեան հացին հետ խաոնել 
տալով թոլն♦ «Եւ լետ ալսսրիկ կ՛առ, իւր \Լրշակ զկին սպանելոլև 
զՓ առան ճեմն է Եւ որչափ սիրեր արքալն \Լրշակ զկինն* նոլնչափ 
ատեաց կինն դարնալն \Լրշակ$ ասելո վ։ թհ Թ աւ ե մարմնով (ւ 
թուխ ե գունով։ •♦♦ Տ^ալց ենաւ ապա Փ առան ճեմ թագա լորին ուստր 
միք և կոչեցին զանուն նորա Պապք 1ւ սնուցին պնա 1ւ ի չափ հա֊ 
սուցին։ Եւ իբրև, ջրթափեաց և եզև հուժկու՝ ետուն գնա պա֊ 
տանգ ի գուռն կալսերն լերկիրն Տունաց։ |՝ւ#^ Փ առան ճեմն մեն՜ 
նախանձու և ոխութեամբ գնալր ընդ (\ղոմպինոլն9 և. խնդրեր սպա֊ 
նանել գնա դեղովք։ Նբրև ոչինչ հնարս մեքենալից կարեր գտա֊ 
նել9-վասն զի անձին իլրոլմ կարի զգոլշ կալր նաք մանաւանդ ի 
կերակրոց և լըմպելեաց9 բալց զիւրոց նաժշտացն կերակուրս արա֊ 
րեալ և. զնոցին պարզեալ գգինի եաշակերյ-ապա զգրան երեց ոմն 
արքունի Մրջիւնիկ անուն 9 լԱրշամ ունեա ց տեղեացն ի նա հանգեն 
Տարօն գա լառ. են ք գնա ի բանս արկաներ Փառանձեմն անօրէնւ 
^անարժանս ք զան կատար, զանֆնջելի չարեաց մեղացք չմ ոռացտկան 
տանջանաց կաաարեաց նա զգորեք զան արժան է զանտեսք զան լուր ք որ 
ուրեք երբեք լումեքե ի վեր ալ երկրի ոչ գորՆեցաււ Շնդ տերս*-• 
նական ընդ սուրբ ընդ աստուաՆական մարմինն» րնգ հացն օրխ 
նաց խառներ ՂԳ^Ղ*1 սատակման երեցն Մրջիլնիկք տալր լեկեզե֊ 
ցւոջն Օղոմպիալ տիկնոջն 1ւ սպան աներ » և լան օրենն Փառանճե– 
մալ պարգև աոնոլր զգեւղն որում անուն *եոմկունք կոչիք ուստի 
իսկ ինքն եր* ի նա հան դեն Տարօն գաւառեն* ((՝ւււյ* 

15. ներս ես ք որոլ միֆնորգութիւնն առ \Լրշակալ վասն %նելոլ 
չեզաւ լսելի* մեկնեցաւ տրտմութեամբ ի թագաւորեն և ալլ ևս 
չտեսաւ գերես ս նորաք ասե $ ուզանդ* ուստի \Լրշակ տուաւ փո¬ 
խանակ նորա ձեռնադրել կաթողիկոս զՋոնակ ոմն ք բալց բաց լե¬ 
պի սկոպոսաց Iնղձնեաց և ^որդուաց՝ ոչ ալլ ոք լեպիսկոպոսաց եկաւ 
ի ձեռնադրութիւնն* —<*Ա// սուրբ կաթողիկոսն *Ներսես ալլ ոչ ևս 
լաւել տես անել զերեսս թագա լորին Արշակալ մինչև ԼԱքն նորին 
կորստեան• ալլ փոխանակ Ներսիսի գ«էունակ ոմն անուն կացուցին 
գլուխ քրիստոնեութեանն. և եք ստրուկ ի ստրկաց արքունի։ \Լպա 
հրաման տալր թագաւորն կոչել զամենալն եպիսկոպոսս Հալոց աշ¬ 
խարհին 7 զի եկեսցեն ձեռնադրեսցեն զՏէոնակն ի կաթողիկոսութիւն 
Հալոց։ Եւ ոչ մի ոք ոչ հաւանեաց գալ» բալց մի ալն Սպձնեաց և 
^որդուաց ևպիսկոպոսք եկին և զՏէոնակն ձեռնադրեցին կաթողիկո– 
սութիւն ըստ հրամանի թագաւորին։ Եւ եբ Տէոնակն ալն զգօնյ և 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



67 

ոշ ինչ ունէր լեզու. լանդիմանութեան կամ խրատով ալլ <^աւա– 

նեալ էր թագաւորին զի՛նչ և նա գորՆիցէ» (Ւուզ* 0՝* 
16. 6 ետ գնալոլ սրբոլն Ներսիսի ի բանակէն արբունի) աս է 

ք՝ուզանդք Արշակ սկսաւ ևս իմ*հ աւելի համարձակ գորՆել։ *Նախա– 
րարներէն զորս միանգամ կամէր% կուտար սպան անել* պԱամսարա– 
կանս 9 որ էին ազգականբ թագաւորին% գրեթ է ջնջեց ազգովին, 
գրաւեց ^ոցա լարբունիս և շինեց Լ^րկրին նոցա լԱրշարու– 

նիս բերգ ամուր, ալն է ղյւերգն \Լրտագերից, որ ալլ է ի հին բեր– 
դէն \Լրտագերից սու նփրատալ, վաղուց կորՆանեալ ի Լրւոմալե– 
ցւոց. —«1՝ ժամանակին լորժամ մերժեցալ լար բուն ական բանակէն 
սուրբ եպիսկոպոսապետն ՚Ներսէս՝ ոչ ոբ գոլր ընգգիմացեալ թա¬ 

գա լորին որ տալր նմա զլանգիմանութեան զխրատն* ալնուհետև 
ըսա կամաց չարութեան իւրոլ գնացեալ լին էր նա« և գրազումս ի 
նախարարազն կոտորեաց, և զբազմաց տունս հատանէր լարբունիս։ 
Ւալց զտոհմս Աամսարականացն որ էին գաւաո^աց տեարբ Հյիրակալ 
և \Լրշարունեաց% ազգ ատ ա ունէր ք և զգաւաււսն ունէր լոստան։ 
ք՝ալց 1ազգէն լալնմանէ մանկիկ մի փ^բրիկք անուն Սպանդարատ՝ 
թագուցեալ ապրեցուցանէր սպարապետն զորավարն Լալոց Վ^ասակ, 
և լետոլ լինէր նա ժառ՜անգ աշխարհին։ Փ*ագաւորն Արշակ հրա¬ 
ման տալր լ\Լրշարունեաց գաւարւին շինել իւր բերգ մի ամուր Աք– 
տագերս անուն, և զգաւառն լուտեստ ի պատրաստութիւն –^ամ– 

ր արաց թողո1Ը բերդին9 վասն զի կարի ամուր էր բերդն ալն* 
(Ւուզ* 0՝* 

17. \նչպէս կը տեսնուի լանցից Գնելալ ՀԼրշակ կը գորՆէր 
շատ բան թելադրութեամբ ոմանց ի նախարարաց 9 որ աւելի մտե¬ 
րիմ և մերձաւոր էին նմա։ \Լլսպիսիբ ոմանբ էին լանուանէ Հ***լր 
մարդպետն և Վ^արդան նահապետն \Տ՝ամիկոնեան տոհմին։ Այււ 
ալն մարդպետն էր, որ ինչպէս արդէն ւիշ^^ե^Ք* աո. Գիրանալ 
հարբն Արշակալ տուաւ կոտորել նախարարաց տոհմերէն զոմանսք 
ինչպէս զ(1*շտունիս և գԱրնրունիս) նոլնպէս և աւելի ևս չարիս 
կը Հ֊որնէր սս* իւր ազգեցութեամբն աո Արշակաւ ը**տ Ւուզան– 
դալ։ Այււ մարդպետն անգամ մը9 մինչ էր հիւր աո– հերսիս ի 
լԱշտիշատ% արբենալով սկսաւ ամբարտաւանութեամբ սպառնալ 
լարբունիս ունել Աշտիշատու եկեզեցւոլն կալուտիներն, որոց գե– 
ղեցկութեան զարմացան էր* և համարելով ալն տեղերն իբրե– ար¬ 
դարև թագաւորավալել ոչ սակաւ թշնամանս կը դնէր րդատալ, 
որ ալեչափ և ալնպիսի երկիրներ տուան էր պարգև կանանցա¬ 
հանդերձ մարգոց) ալն է եկեղեցականաց։ Սուրբն Ներսէս իմացուց 
նմա մեղմով) թէ չէ բարւոբ ցանկալ **ւրիշի ստտցուաՆոո, մանտւանդ 
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ալնղ որ նուիրեալ են Աստունոլ, և թէ պիտի չհասներ կատարել 
ինչ որ սպառնաղաւ» Եւ~ արդարև֊ լետ սակաւուղ սպանուեղալ 
մարդպետն դասով լոր սի ի Հրաւասպալ ումեմնէ Արնրունւո լ • 
էր մարդպետն Հալր ա|ք Հա0 ժանտաբարոլիւբ անօրէն և. անի- 
րաւ բան զա ռ աջին Հալր անուն մարդպետսնւ Սա կոտորեաղ զո– 
մանս ի նախարարաէյ ազդաւ ի ժամանակս թադաւորութեանն Տի¬ 
րանալ արբալի, և սոլնպէս առ. թադաւորութեամրն Արշակալ և՛ս 
չար բան զառաջինն դորնէր չար առ. ամենալն մարդ։ Արդ ելանէր 
սա շրջել ըեդ մարդպետ ութի ւնն ի*~ր* ապա եկն էջ ի գա լառն 
Տարօնոլ ընդ իւր գեւղսն տես անել։ քՀալնու ժամանակաւ սուրբն 
ՆերսԷս շրջէր ընդ էւԸ ձեռական իշխանութիւնսն♦ զի հնդետտսան 
դաւառ. ձեռական իշխանութեան ունէին իբրէւ սեպհական ի բնմէք 
և. դլխաւոր դաւառբ էին Ալրարատ 9 %տրտնտղէ9 Նկեղեաղ, Տար օնք 
Ւզնունիբ, ^ոփբ և. որ ընդ մէջ նողա և. որ շուրջ զնոբօբն։ 
դաւառներուն մէջ9 կամի ասել ք՝ուզանդ9 ունէին եկեղեցի բ9 կամ 
թերևս ք կաթողիկոսուեբ ի տանէ Լուսաւորչին՝ մենամեն կալուան– 
ներ։ անկն էջ Հալրն մարդպետ զիւրով իշխանութեամբ շրջել• ապա 
եկն և. սուրբ կաթողիկոսն Ներսէս լառաջին տեղին 9 ուր նախ էր 
զեկեղեղին շինեալ ի Գրիդորէ և զվկալարանսն սրբողն վկայի էյն 9 և 
անդ զլի շատ ակս սրբողն կատարէր։ Ապա դէպ եղև֊ անցանել Հալր 
մարդպետին առ տեղօբն, ղանկաղաւ ելանել ի սուրբ տեղիսն Աշ– 
տիշատու կալ լաղօթս 1ւ առնուլ ողջոլն ի սուրբ եպիսկոպոսապե- 
տէն Ղէերսիսէ։ Հրաման տալր սուրբ հալրապետն Ներսէս% եկելողն 
՜ճաշ պատրաստել» Եւ. մինչդեռ նոբա պատրաստ էին ինչ ըստ նմա 
արժանի աւադօրէն սպաս% նա ելանէր լեպի սկո պո սա կան կալենէն 
լապարանիղն մինչև֊ ի վկա լարանս սրբողն 9 ի մեն և֊ ի գեզեղիկ 
հրապարակին զերթևեկս առեալ շրջէր> զճեմս առեալ։ Ապա տե¬ 
սան էր զդեղեղկութիւն վալրաղն, զնիստ շբեղութեան ի բարձրա– 
լանդակ տեղեաղն և֊ ղնալեաղն ի խոնարհդ ղի կարի վալելուչ էր 
տեղին9 և. չարակնեաղ։ Ապա եմուտ բազմեղալ լուտել և. լըմպել: 
Նսկ լորժամ արբեղաւ՝ սխալակեղս»լ9 սկսաւ խօսել ներծինին լ^սնս 
հպարտս և տմբարտալանս լարբելեաղ* դնէր թշնամանս Տրդատալ 
արբալի, ի մեռեալս և կենդանեաղն ի կեանս9 ազդի և֊ տակի և֊ 
տոհմի Արշակունեաղ թ ադա լոր աղն Հալող։ Զիարդ, ասէ9 զալ սպի սի 
տեղիս կանանցահանդերձ մարդկան տուետլ է և֊ ոչ տրանղ։ Ե*. 
ղսուրբ տեղեօբն բամա^եալ արհամարհէր և. աս էր9 եթէ ՀՀտլս 
տեղիս ի բաղ բակեմբ, ղի աստ պարտ է շինել զասլարանս արբու¬ 
նի9 և. թէ% Ես Հալր մարդպետ եթէ կենդանի իղեմ և աո. թադա– 
ւորն հասիղ* որ ինչ աստ իղէ% զալն ի բաղ փոխեղիղ, և֊ որ աստ 
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իցեն զնոսա հանից 9 և զտեղիս արքունի սևն և ակ կազմ և ցից։ Նսկ 
սուրբ եպիսկոպոսապետն լորժամ էսէր՝ ասէր* Տէրն մեր Տիսուս 
քրիստոս որ ընտրեաց զալս տեղի գնել զանուն իւր աստ1 պա տոլի- 
րեաց մի ամենևին լալլոց ինչ ակն գնել կամ ցանկալ, մանաւանդ 
որ ժլատեալք ի նորա նուէրսն բերեն աչս և ալն մ ցանկան• վա սն 
ալսորիկ նա մի հասցէ առ. ալն որով սպառնացաւնք ալլ խափան 
չիցի նմա բազում մակարդ մեղացն իւրոց գորՆելոց։ Աւպա գնալր 
մարդպետն Լալր ի սուրբ տեղեացն9 և էջ լափն դետոլն հոսանացն 
Նփրատու 9 ի հովիտսն թանձրախուռն անտառին 9 ի գետախառ– 
նունսն երկուց դետոցն9 ի թաւութ խարձիցն մամխեացնք լորում 
տեղւոջ էր ի հնոցն իմն քաղաք շինեալ \)անատրուկ արքալի (մասն (՝♦ 
եր. 262), որում անուն տեղւոլն Մեուրք կոչի։ Նբրև եկխ եհաս լալն 
տեզթ ապա լուզեցալ դատաստան բարկութեան ի Տեառնէ ի վե¬ 

րա լ անօրէնն Հալրի։ Մատնեցալ նա ի ձեռս առն միոլ որոլ անուն 
Նաւասպ կոչէր9 մնացորդ ազդին \Լրերունեաց։ Մինչդեռ նստէր 
նա ի կառս և երթալր զճանապարհն% եկն Նաւասպն։ )կսալ պատ¬ 
մել մարդպետին սուտ ի քմաց իւրոց և ասէ• Այաք մի տեսի սպի¬ 
տակ իբրև զձիւն։ Եւ հրապուրեաց զմարդպետն իջանել ի կառաց 
անտի և հեՆանել ի նժուդի* և մտեալ պառակէին մալրետցն։ 
իբրև րնդ թաւութսն անկան էին՝ զկնի եղեալ սակաւ մի Նաւասպն 9 
լետսագոլն մնացեալ լետոլ լառաջ նետիւ հարկանէր զմէջ ներքի– 
նւոլն Հալրի, անդէն թափ հանևալ զնետն. և անդ լերկիր անգեալ 
սատակեցալ մարդպետն։ Եւ առն Ս*ստուեոլ ասացեալն հուպ ընդ 
հուպ վաղվաղակի կատարեցաւ* զի ամենևին բան ի դետին ոչ անկա֊ 
նէր առն 0.0 էքւ ուե՛ ո լա (Ւուզ* I** Նաւասպս ալս9 ինչպէս լալ անէւ 
է ի բանից ք՝ուզանդալ9 որ մնացորդ կանուանէ զնա ազգին \Լրերու– 
նեաց% էր համանուն պատանին9 զերեեալն ալն ցեղին կոտորաՆէն որ 
եզտւ առ Տիրանալ։ Սպանումն Հալրի ի ձեռն Նա լաս պա լ կը ցոլցնէ9 
թէ արղարև9 րոտ պատմսւթեանն ք% ուզան գալ թելադրու թեամբ 
ներքինւոլն եղաՆ էր ալն կոտորաեն9 որոլ վրէժն միալն և ոչ ալլ 
ինչ էր մարդպետին բռնի օրհասն9 զոր ք՝ուզանդ9 ըստ իւրում սո- 
վորութեան՝ կ՝ըևՆալէ ի վեր քան զբնութիւն պատ՜ճառ ի 9 ալն է 
«բանից առնն Աստուճսլ»9 որոց չտար ամենևին ի գետին անկաներ։ 

1^. Արդէն լիշուեցալ, թէ ինչպէս լետ փախստեանն Մրշակալ 
Նապուհ ողոքով կը խօսէր ընդ նմա ի ձեռն պատգամաւորաց։ 
Ա|ււ պատգամ աւ ոբներէն լա կան է լան ո լան է կը լիշէ Ւուզանգ գ*1%ար– 
գան \Մամիկոնեան9 որ եկաւ ի կողմ անէ Նապհոլ հրովարտակաւ9 
ուր կը խոստանար Նապուհ մոռանալ ինչ որ ևղաւ9 լիշեցունելով 
նմա նաև երդումը՝ կը լորդորէր զնա կալ ի բանին։ Ըսա Ւուզան– 
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դալ Արշակ մ իտեալ էր անսալ խրատուն Նապհոյ, և սիրով ընդու¬ 

նելով գՎարդան՝ կը ղրկէ գնա ի տուն իւր հանգչել աւուրս ինչ 
աշխատութենէն։ Վասակ որ էր թշնամութեամբ և նախան¬ 
ձս ւ րնգ եղբօր ի լրում1 միաբանեալ ընդ կնոջ թադաւորին Փա– 
ռանձեմալ,—որ ունէր ոխ ընդ Վարդանալ, վասն գի սորա նենդու– 
թեամբ բռնուաՆ և. սպանուաՆ էր ալր նորա Ղնէլ—հաւանեցոլց 
գթադաւորն, թ՜է Վարդան ի խնդիր էր մատնել գնա Հձապհոյ, և 
դրդռեց զԱրշակ այնչափ, մինչև հրաման տրուեցաւ նմա երթալ 
դալով սպանանել զեղբայր իւր զերէց ի տան նորա, մինչ էր նա 
յանզդոլշս, չառնելով երեսս կնոջ նորա անդամ, որ ի սպանման 
ժամուն էր լերկունս։ Այօ եղերելի տեսարանը կը նկարադրէ ֆու¬ 
գանդ այսպէս* ձՆսկ Վար դան, Մամիկոնեան տոհմին տանուտէրն, 
դայր ասանէր հրեշտակութեամբ յարբայէն Պարսից առ ար բայն 
Հայոց Արշակ և մատուցանէր գհրովարտակն առաջի նորա։ Եւ 
տալր պատգամ, թէ որ ինչ եղևն% այն ահա թողեալ էի$ի* (Լա19 
դու յայսմ հետէ կաց յուխտին բանի և մի անցաներ ըստ բան 
երդմանցն բոց օրինաց լոր երդուար։ Ասյա թէ դու դիտես և 
բո օրէնբն որում ստեսն։ Ւււ^ Արշակ թադաւորն սիրով ունէր և 
սիրով լսէր պատգամին և հաւանէլւ գասացելոցն։ Եւ խաղաղու– 
թեամբ արձակէր գմեե նահապետն ի տուն իւր, գի ե՚րթիցէ հան- 
դիցէ լաշխատութենէն յերկայն ճանապարհէն, և գնաց։ Եւ 1ոք*~ 
ժամ եկն նահապետն Վար դան առ Արշակ* ոչ դիպեցաւ անդ կըրտ– 
սեր եղբայր նորին Վասակ առ արբայի։ Ապա յետ այսո րիկ եկն 
Վասակն և դրդռէր գթադալորն ընդ իւր ում եղբօրն երիցոլ, ասե¬ 
լով, թէ Վարդան է որ մատնէ զբեզ թադաւորին Պարսից և կամի 
կորուսանել գբեզ* եթէ ոչ ա՝ճապարեսցես վաղադոյն սպանցես գնա։ 
դու կորնչիս և աշխարհս Հայոց։ Ապա և կին թադաւորին ևս 
դրդռէր գթադաւորն սովին բանիւբք և գբանս զօր ավարին Վասա- 
կայ հաւատարիմ առնէր նմա։ Վասն , գի ունէր նա գոխսն զալն 
ընդ Վարդանալ, զի նենդութեամբ Ւ. դաւով և մեեաւ երդ։քամը 
սա այս Վարդան կոչեաց զ ) նէլե գալը նորա, յորժամ սպանանէր 
գնա թադաւորն Արշակ։ Նսկ կինն գնոյն ոխութիւնս պահէր նմաք 
վասն այնորիկ աւելի ևս դրդռէր կինն գթադաւորն ի վեր այ նորա, 
մինչ զի և զօր դում արեցին ի վեր այ Վարդանալ, զի երթետլբ 
սպանցեն գնա, նա ինբն իսկ իւր եղբայրն Վասակ ևրթայր ի վե¬ 
րս* յ նորաէ Ապա երթեալ դտանէին գնա յիւրում գաւաոին ի Տայս, 
յիւր ամուր բերդին, որում անուն էրախանի կոչի։ Նբրև տեսին 
գգունդն, թէ Վասակ է՝ ոչ ինչ երկեան և ոչ զգուշացան կամ 
կասկաՆեցինփ համարեցան զզօրն եղբօրն, թէ խաղաղութիւն է 
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եկն նորա, մինչ էջին ի խորանին դուրս, զի էր հարեալ զխորանն 
ի ձոր րո֊նջ բևրգին։ Եւ. մարդիկ զօրացն Վասակայ էին ամենե– 
րեան ի հ՛անուկ վառեալր և. ի վեր այ ագուցեալր հանդերձ։ Եք. 
մինչդեռ, նա լուանայր զդլուխ իւր մերկանդամ% հասանէին սուսե– 
րօք բազում մարդիկ, և խոցոտ էին գնա, մինչդեռ նա կայր խո- 
նարհեալ զի արկցեն ջուր ի վերայ նորա։ Եւ. ոչ որ տայր մամա- 
նել յառնել, զի անդէն ի կողի սպանանէին գնա։ Եւ. կինն նորա 
յզի էր, և հասեալ էին աւուրր Նննգեան իւրոյ։ Մինչդեռ ի վեր 
ի բերդին նստէր ի գահոյս իւրում% եզև դոյժ սաստիկ« իսկ նա 
իբրև զձայն գուժոյն լսէր% վազէր ի գահոյից անտի, և ընդ վա¬ 
զելն Ննանէր զմանուկն. և կոչէին զանուն մանկանն յանուն հօր 
իւր ոլ Վար գան* (ք*#ւլ^. 

19. Ա|« ամենայն գորհ Մրշակայ, թէ սլղղութիւնր նորա 
և թէ յոռութինր կը թուին դորՆուաՆ ի միջողի իբր հինդ կամ 
վեց ամաց, ալն է 353—359, թ ուա կան% երբ սկսաւ բուն պատե¬ 
րազմն ի մէջ Հռոմայեցւոց և Պարսից։ 8ետ առաջին պատերազ¬ 
մին որ զերեոյց զՀայս և որոյ արդիւնր եղաւ թագաւորելե Արյա– 
կայ, թէպէտ յաղթութիւնն մնաց Հռոմայեցւոց կողմը* սակայն 
թշնամութիւնը չվերցաւ։ 8տէպ ստէպ ասպատակութիւնր լին էին 
(355) մերթ ի Հայս և մերթ ի Միջագետս Պարսից կ ուսէն, թէ– 
պէտ չկար յայտնի պատերազմ ՅնՕ-էն հետէ, երբ Շապուհ չյաջո- 
պելով ի պաշարման Մեբնայ՝ դարձաւ յետս և կը դտնուէր իւր 
■երկրին արևելեան հայրն ընդդէմ բարբարոսաց ի պատերազմի«- 
«Գորհակալր աբրային Պարսից, ասէ Մմմիանոս, որոց գոլնդր կաք 
ին բանակեալր առ եզերբ սահմանակից դետոց, մինչ տէրն նոցա 
կայր արգելեալ ի հագս սահմանաց իւրոյ տէրութեանն՝ ոչ դադա- 
քէին արձակել հէնս նեզել զերկիր մեր։ Առաւել իմն յանգդնեալր 
յան պատիժն մնալոյ առն էին նշաւակ աւառարութեանց իւր և անց 
մերթ զՀայս և մերթ զՄիջագետս, և զայս յան դի մ ան առաջի աչաց 
կուսակալաց Հռոմայեցւոց, որ ոչ զայլ ինչ ահէին զմտալ, բայզ 
միայն զինչս րաղարացեաց իլրեա նց» (Ամմ. ԺԵ. 13). և ալլուր 
(ԺՋ. 9) ասէ• «0 ակ այն Պարսիկր խլրտէին յարևելս, առանց առնե– 
լոյ ասպատակ ի հեռաւոր տեղիս որսլէս յառաջն• բա լական հա֊ 
մարէին վարել զոմանս ի գերութիւն և հանել հօտս ինչ խաշանց 
և արջառոց։ Էր զի յաջողէին, գտանելով զմերսն ի գեղն ի, էր ևս 
զի տեսեալ զմեզ հզօրագոյնս՝ վրիպէին յորսոյն իւրեանց։ ֆազում 
այն էր, զի յոյս ալարի նոցա ելանէր ի դերև առ զգուշութեան 
զոր առնէին բնակիչրն՝ չթոզուլ ինչ ընդ ձեռամբ նոցա»։ Մուսո- 
նիանոս, Հռոմայեցւոց կողմանէ կուսակալ արևելից, Հայր իմաս֊ 
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տուն, քաղցրաբարո լ և բան ի բուն», այլ զոշաքաղդ որպէս աս է 
Ամմիանոս, տեսնելով զալս ամենալն 1ւ համարելով գֆպող ժամա¬ 
նակդ բանզէ ի նեղ անկեալ կերևէր Նապուհ՝ ի ձեււն %ենշապհոլ 
ոլրումն արւաջարկեց (356) Նապհոլ առնել հաշտութիւն» ք ա19 է 
պատ՛ճառս հեռաւորութեան տեղւոլն ուր կը գտնուէր Նապուհ* 
թու֊գիժերը կը հասնեին անագան։ ԱՀա բանը Ամմիանու. *ԱրգԷն 
եղեն բանք զՄուսոնիանոսԷ կուսակալի (ար1ւելից^դ զա անէ նշանա– 
ւորէդ որ սակալն ագահ էր բարուք և. զոր ակնկալութիւն շահու. 
դիւրաւ իմ*հ խոտորեցուցանէր ի պարտուց։ Մուսոնիանոս ունէր 
լրտեսս լաջողակս ի մէջ Պարսիցդ ևւ ի ձեռն նոցա ջանալը ի վե~ 
ր ալ հաս անել մտաց թշնամւոլն։ Ըստ տեղեկութեանն զոր տալին 
լրտեսքն* Նապուհ լալնժամ զբաղեալ ի հ՜ագս սահմանաց իւրոլ 
տէրութետնն* հազիւ իմն և ոչ առանց մենի կորստեան մարթէր 
ունել ի չափու զազգս պատերազմողս։ Ւբր և զալս լուաւ էքօւււ#»– 
նիանոս* սկալ, բանագնաց լինել գաղտ ի ձեռն ոմանց աննշան զին- 
ուորաց ընգ *\՝ենշապհոլ ումեմն որ էր հրամանատար զօրուն Պար¬ 

սից որ գժերով կողմամբդ ստիպէր գնա տալ տեառն իւրում թըՂ~ 
թովք խրատ՝ փութալ խոսել ի հաշտութիւն ընգ կալսեր։ Այսու.* 
ասէրք առնիցէ զկողս 1ւ գթ իկունս իւր լապահովսդ ևւ եղիցի ազատ 
տանել գբովանգակ զօրութիւն իւր անգլա.ր հ զօր ադոլն է թըշ– 

նամին։ Հաճեալ *հենշապհոլ ընգ խորհուրդն% գրէր աո֊ Նապուհդ 
եթէ Բոստանդ ըմբռնեալ սաստիկ պատերազմաւ ալլուր1 խնգրէր 
թախանձանօք խաղաղութիւն։ Ալլ անցան էր ոչ սակաւ ժամանակդ 
մինչև. <^ասանէին թոլղթքն ի ձեռս Նապհոլ» (Ամմ* 9)։ Լա– 
զիլ ՅԵ8–ին եկաւ պատասխան ի Նապհոլդ որ կ*ընգունէր առաջար– 
կութիւնը Նանր պալմանօ քէ պահանջելով լետս զՄ իք տգետս և 
զԼալսդ զոր Լռոմալեցիքք ասէդ գալով հանեցին ի հաւէն իւրմէ 
*Ներսե^է։ Բոստանդ չառալ լանձն պալմանըւ Նապուհ վախճան 
տալով պատերազմին ընգ բարբարոսս և առնելով իւր դաշնակից 
զթագալորն Լոնաց% գարձաւ ի Տիզբոն։ Լրեշտակք Բոստան դալ 
եկան ի Տիզբոն հաւանեցուցանել գՆապուհդ բայց չլոլոզելով դար¬ 
ձան լետսդ և սկստն երկուստեք պատերազմին պատրաստութիւն– 
ներն (358)^ -<ւթ՝ագտւորն Պարսից լետ ընդ երկար կռուելոլ ընգ 
ազգս տրուտրձանեալս% կռէր գաշինս նիզակակցութեան ընգ եր¬ 
կու, ս հգօրագոլնս ի ցեղից անտիդ ալն է ընգ Լոնս և ընգ Ղ՝եզս* 
և մինչ *^անգերձէր դառնալ լետս՝ ընկալալ զթուղթնդ որով ազգ 
առնէր նմա *Նեն շապուհ զլօժարութի ւն կալսերն առնել խ աղա ղու¬ 
թի ւն ։ 1՝ միտ առեալ Նապհոլդ եթէ ի նեղ անկեալ էր կալսր% աոա֊ 
*–ել ևս ամբարտաւանէր։ Հաճել ^աճէր առնել խաղաղութիւն դ ալլ 
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կամ էր Ղ^ել պա լմանս խիստս։ Արւա բէր առ Բոստանդ հրեշտակու- 
թեամբ զներսեհ ոմն հանդերձ հրովարտակաւ, որ լի էր ամբար- 
տաւանոլթեամբ ըստ սովորութեան Պարսից և. որոլ պատճէն ալս- 
"(էսի ինչ էր• «Աք» բալից ար բալ Նապուհ9 հաղորդ աս տե՛ղաց, եղ- 
ք-սղր արեգական և. լուսնի* Սոստանդալ կա լսեր, եղբօր իմում ողջոլն 
շատ։ 1)լրախ եմ (ոլժ9 ղի զգաստացար լակն գնելոլ կարի լինչս ալ– 
լոց։*** Երկիր իշխանութեան իմոց հարց ձդէր մինչև, ի Ատրիմոն 
գետ և. մինչև, ի սահմանս Մակեդոնացւոց։ Ղ՛եր իսկ պատմութիւն 
•/կաքէ ալ սմ։ քՀալսոսիկ պահանջել իրաւունբ են ինձ♦ ալլ ես 
խնդրեմ զՄիջադետս և զԼալս որ հանան ի հաւէն իմմէ նենդալ։*,* 
Սամթս զհետ երթալ բաբլոլ խրատու.• —խոտեա զդո/ղն մասն որ 
պատ՛ճառ է բեղ կռուոլ և արիւնհեղութեան, զի զմնացեալսն ու– 

նիցիս անկասկաՆ։ Լեր նմանող իմաստութեան բժ՛շկի* որ արկանէ 
ի կիր գանակ և. խարանս ի բառնալ զփուտն 9 զի զառսղջ մասնն 
պահեսցէ։ Ջիբ լանաոունս անգամ որ չգիաիցէ բնական ազգմամբ9 
եթէ պարտի հատանել ընկենուլ լանձնէ* որ ինչ տալ որսորդին 
զհետ մ տանել նմա։ 1*0^ որ ինչ վասն իմ է՝ ի դառնալ դեսպանին 
իմոլ ձեռնունալն* լետ անցանևլոլ ձմերալնոլն, լարդարութիւն և 
լիրաւունս իմ ապաստան* արարից զոր ինչ ձեռնհաս իցեմ*։ Սոս– 
տանգ9 ասէ \\մմիանոս9 լետ ընթեռնլոլ ղթուղթս և խորհելոլ 
բաք* ետ պատասխանի հանդարտ ութեամբ* *Սոստանդ9 միշտ աւ– 

դոստոսք լաղթող ի Նովու 1ւ ի ցամաբի• եղբօր իմում ՀՀապհոլ 
խնդալ։ (\ւրախ եմ ընդ ողջամբ դարձ բո իբրև– բարեկամ9 եթէ 
կամիցիս * ալլ չեմ ^աճ ընդ անլադն և անչափ ցանկութիւն բո 
մեՆանալոլ։ հծձ պիտոլ են, ասես9 Հալբ9 որպէս և Միքագետբ9 և 
տաս ինձ խրատ% լապաւել զառողք մարմին զի մնասցէ ողջ♦ խրատ* 
որ արհամարհանաց արժանի է մանաւանդ բան ընդունելութեան։ 

ա ճշմարիտն զոր չէ պարտ եաեկել։ Ամն ի դորՆակալաց իմոց 
կամեցաւ9 առանց իժոլ դիտութեան 9 խօսել զհաշտութենէ ընդ 
միում ի զօրավարաց բոց ի ձեռն արանց աննշանից։ Եււ ոչ անար¬ 
գեմ զալս և ոչ մերժեմ» եթէ չխնդրիցի լինէն ալնպիսի ինչ9 որ 
չէ արժան և. վալելուչ 1ւ կամ որ բերիցէ արատ իմում պատուոլ։ 
\Լրդարև անճահ իմն է և անհեդեդ, մինչ ամենեցուն ականջբ 
հնչեն ի համբաւոլ իմոց լաջողութեանց9 մինչ պարտութիւն քԼք»օ.– 
նաւորաց արկանէ զհամօրէն հռոմէական աշխարհն ընդ իմով ձե– 
ռամբ* առնուլ լանձն մանրել զոր պահեցաբն ցարդ անեղե ի բա¬ 
զում վիշտս վտանդաց լարևելս։ Օէւ անդր ի բաց տար զսպառնա– 
լիսդ* չիբ ոբ անդէտ, եթէ առ իմաստութեան մանաւանդ բան առ 
վատութեան ինչ ընտրեմ բ զգուշանալ9 բան լախ ուռն մ տանել ի 
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մարտ պատերազմի* այլ յա րձա կումն ինչ, եթկ երբեք լինիցի |1րյր– 
կիր մեր՝ դտցե զմեզ պատրաստ ի վանել գնա յետս։ Ե փորձոյ և 
ի պատ մ ութ են է; դիտեմ ք , զի եթե երբեք դեդևւեցաւ Հո. ու/ ուրեք 
ի կռուի% ոչ երբեք վատթարանալ, ի սպառ.** Հրեշտակ արքային 
Պարսից ոչինչ վճարեալ մեկնեց ալ, զի չէր իսկ առա լել քան զա լա 
արժանի մեՆարանաց ժլատ ութի ւն Նապհոյ* այլ լետ ոչ բազում 
աւուրց Բոստանդ արձակեր գեսպանութեամբ զՊրոսպեր կոմս և 
զ\) պե կ տ ա տ ո ս տրիբուն և. նոտար, քոքս յաւելաւ ի խնդրոյ Մուսո֊ 
նիանու Նւստաթիոս փիլիսոփաս, այր բանիբուն և խօսող, հանդերձ 
հրովարտակաւ կայսեր 1ւ ընՆալիւք, հրաման առեալ ջանալ կասե֊ 
ցուցանել զպատրաստոլթիլնսն Նապհոյ, մինչև փութասցեն մերքն 
ամրացուցանել զհիւսիսային սահման մեր։ նրեցունց գեսպանացն 
հասեալ ի Տի զրոն՝ մատուցին զհրովարտակն և զընեայս աո.աջի 
թագա լորին որ ալն ինչ գարձեալ եր* ջանային անել ի հալան 
զթագաւորն առնել հաշտութիւն աո.անց նոր ինչ պահանջելսյ, ոչ 
ինչ թուլացեալք* յորսց պահանջէրն օգուտ և պատիւ տերու-թեանն, 
պնգեալ մանաւանգ չառնել ինչ փոփոխումն վասն Հայոց և Մի֊ 
ջագետաց։ 8ետ երկար ջանալս յ խախտել զյամառութ իւն թագաւո֊ 
րին, իբրև տեսին եթե պնգեալ լամառեալ եր նա խնդրել յետս 
զերկոսին աշխարհսն որ յիշեցան, ոքփնչ կարացեալ վճարել դարձանէ 
8ետ այսորիկ վասն նոցին իրաց առաքեցաւ Ղ^ուկիղփանոս կոմս և 
ՊրոկոպիոԱ դպիր։ որ յետոյ ի հարկե իմն բռնագատեալ մտաբերեք 
լապստամբութիւն» (\Լմմ* Անք)է 

20 Շաջորգ տարին (359) Նապուհ մեե պատրաստ ութեամբ, 
նիզակակցութեամբ թագաւորին Հոնաց, կանցնի զՏիգրիս•—«Թա– 
գաւորն Պարսից զօրացեալ օգնականութեամբ ազգաց վայրենեաց 
րնգ որս լեալ եր դաշնակիցք և վառեալ ցանկութեամբ ընդարձա֊ 
կելոյ զտէրութիւն իւր% կուտեր յամենայն կողմանց զօր բազում, 
զեն և զարդ և պաշարս։ քՀդիսն կարդայր, զհմայս հարցանէր, և 
այսպես յարդարեալ զա մ են այն՝ խորհեր յարձակել ի սկզբան դար֊ 
նալնոյն» (Աւ/ւ/ 4)է Հո.ո մալեցի ք մեե տագնապի մէջ եի^։ 

Ուրսիկինոս, սպարապետ արևելից, որում լաջորդաե եր 
բինիանոս անպիտան Ներունի՝ կոչեցաւ յարևմտից ուր ղրկուաՆ էր* 
և կարդեցաւ զօր ավար։ (\լրսիկինոս որում ընկեր եք Մմմիանոս* 
եկաւ յարևելս։ ՀԼօր ավարն քաք՝ իմանալով Պարսից դիտաւորութիւնրլ 
փութաց ամրացունել զՄեբին։ ք՝այց Պարսիկը որ անցաՆ եթե 
րիս% խողլով ամուր քաղաքներ, ինչպես նաև զՄեբին՝ կ՝երթային 
դելյ1 ոլղՒղ (Եփրատ, զոր կը դիտեին անցանել։ &այնպիսում վը֊ 
տանգի հարկ իմն եք ո%ել զՕւրսիկինոս, որ վասն անհնարին յաջո- 
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ղակութեանն և հմտութեան կռուելոյ քնգ Պարսիկս՝ էր կարևոր 
յոյւք յարևելսԱյՆ ինչ հասեալ մեր մօտ յնբրոս գետգտար 
գհրովարտակ կաթսերն, որ հրամայէր մեզ փութալ գտԷ ի Ս*իջա– 
գետսք թէպէտ և անօգուտ էր պաշտօն մեր, զի յայլոյ ձեռս էր 
իշխանութիւնն։ Նսկ և իսկ յուղի տնկեալ եկար յան դի ման լինել 
Սաբինիանու, որ ընկա լալ. զմեզ արհամարհանօր։ ♦ ♦ ♦ Սակայն համ¬ 
բալն զոր բերէին լրտեսր զպատրաստութենէ զօրոլթեանն Պար- 
ււ^՛ էր միաբան բանիդ փախստէիդն։ Սւստի թողեալ մեր զայրն 
ԼզՍաբինիանոս^՝ փութադտը երթալ ամրադուդանել զՄեբին, երկու- 
ցեալ թէ գոլդ է թշնամին որ թուէր զանց առնել զրազարաւեճ 
գտդէ գնա ի զեղեի։ Ս ինչ մեր զգորեով ամրութեանն էար ի 
ներրս ի րաղարի անդ սիլեր եխոյ և նշոյլր լուսոյք որ երևեալ 
(այնկոյս Տիգրիս գետոյ տակաւ մերձենային հուպ ի սահման անդր 
րաղարին% յայտ առնէին, եթէ յառս քապահր Պարսիդ անդեալ էին 
ըստ գետն, և սկսեալ էր աւերն։ 
իմ ի ձեռս նոդա։ 
մերսն։ Սւրսիկինոս ևս 

Փ որր մի ւս ևս՝ և անկեալ էր 
տրակեալ գերիվարն՝ սիրտ ի բերան եկի առ 

խոյս ետՀՀերնեալ ի վտանգէ աստի՝ 
եկար ի տեղի մի անտառախիտ, լի ալգեստանօր և պտղատու եա– 
ռ ովր։ . . Սակայն տագնապ էր մեզ, և ա & սաստկանայր ևս րան 
զևս, վասնորոյ աճապարեալ անկար յ\Լմիգ, րաղ§սր՝ որ աղետիւրն 
եղև այնպէս անուանի առյապայ։ •« Մյլ զօրն Պարսիդ եթող զՄըե– 
բին աստի, չհամարեալ արժանի զկետյ առնուլ անգէն՝» (Ամմ• 6, 7)։ 

»1. Ջէ անհաւանական, թէ այս միջոցին էր որ \Լրշակ ի 
գլուխ տարաւ աո Մեբնաւ Հռոմ ալեդւսդ գէմ այն յաղթութիւնը, 
զոր այնպէս մանր կը պասէմէ ք՝ուզանդ։ Անհնար էր Արշակալ, 
իբրև բարեկամ և դաշնակիդ երկու տէրութեանդ ևս՝ չօգնել մի– 
ումն կամ միւսում» կը թուի սակայն թէ էր վարանեալ։ Յօժա– 
րագոլն էր օգնել Յունադ, բալդ, տեսնելով նոդա տկարութիւնը 
որում չկարէր լինել անգէտ, թերևս արհամարհանս ևս կրեալ ի 
նոդանէ, ինչպէս կակնարկէ Ւ ուզանդ-«Ոչ շուր ինչ եդին նմա և 
ոչ մեեարանտ>,-կսպասէր, թէ որ կողմն առաջ պիտի կոչէր գնա 
յօգնութիւն։ Նապուհ որ յետ մահու սիրելւոյն իւրոյ Վարդանալ 
ևս չէր դաղարաե ի յորդորելոյ գՍ րշակ պահել ընդ նմա զուխտն՝ 
կը խնդրէր ստիպալ օգնել նմա առաջիկայ կռուսյն մ էջ։ Հարկ 
իմն էր այնուհետև Արշակայ երթալ, և արդարև ըստ ք^ուզանգայ 
չոբաւ իւր զօրադ բազմութեամբ իւր տէրութեան հա րա լային 
սահմանը դէպ ի Մերին, որ էր ՛ճանապարհ արշաւանին Նապհոյ, 
և առանց սպասելոյ գալստեան Պարսիդ՝ տարաւ, ըստ ֆոլգան դալ, 
նշանաւոր յաղթութիւն ի գլուխ հռոմայեդի զօրուն դէմ։ Նապուհ 
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հասնելով կը տեսնէ կատարուաՆ մեՆ լաղիժուքժիւն ի ձեոն Ար– 
շակար և. մեՆ շնորհակալութեամբ կը պատուէ զԱրշակյ և ի հա֊ 
տոլցումն ալն մեՆ Նառալուիժեան նորա՝ կառաջարկէ տանել զեա 
ի Պարսս և փեսալացուցանել գնա ինքեան։ Ւալց աներ նորա Ան֊ 
դովկ, որ կը խորհէր իժէ դուցէ դուստր իւր Փառանձեմ անարգ֊ 
ուէր9 եթէ Արշակ առնուր կին ղդուստրն Նապհոլ՝ միանալով ընդ 
Վ^ասակալ սպարապետին9 կաշառվելով ևս զոմն ի մտերմաց Նապ֊ 
հոլ1 հաւանեցոլց զԱրշակ, իժէ Նապուհ կը խորհէր արկանել գնա լս֊ 
րոդալիժ, տանելով զնա ի Պարսս 9 և սպանանել։ Արշակ հալա տա¬ 
լով ալս մ՝ ամէն բան կը իժողու և կը փախչի գիշերալն իւր զօ֊ 
րօքն։ Նապուհ կը դուշակէք իժէ նենդուիժեամբ իւրոցն եղաւ ալսք 
կը լղէ դեսպան զկնի նորա դալ և լալտնել չարախօսաց նենդու֊ 
թիւնը, քալց ի զուր։ 

82, Արշակ ալնուհետև լսել անդամ չկամ էր Նապհոլ անու֊ 
նը, և սկսաւ լալտնի իժշնամուիժիւն ի մ էջ Արշակալ և Նապհոլէ 
ման ալանդ երբ Հռոմալեցիք հր աժ ար եզան դա շամբ Լալաստանէք 
ինչպէս պիտի տեսնենք ի ստորև•-*Ւբրև փախեալ իժ ադա լորն 
Արշակ լարքալէն Նապհոլ և անարդեաց զնա լետ երդմանդ իւրոց*՝ 
զաււաջինն Նապուհ արքալն Պարսից ոչ ինչ խստուիՒեամբ ջանա- 
ցաւ ընդ նմա, վասն զի մարտ դեռ֊ բազում սաստկացեալ էր ի մ էջ 
իւր և ի մ էջ թադաւորին Յունաց։ Եւ. իբրև հաղ քան զհաղ լա֊ 
ւել էէնել պատերազմ՝ իժ ադա լորն Հալոց Արշակ զաււաջինն ընդ 
միտս իւր մեՆամտեալ էրք և նալէր տես աներ իժ է ով ի նոցանէն 
կոչեսցէ զնա ի թիկունս օդն ական ուիժեան լա դադս գորՆոլ պատե¬ 
րազմին ։ ունէր երիժալ կամելով լօժարուիժեամբ ի իժիկունս 
կալսերն Յունաց. իսկ նոքա ոչ կոչեցին զնա և ոչ շուք եդին նմա 
և ոչ մեՆարանս։ I1 սկ իժադաւորն Պարսից Նապուհ առ. նա 
(առ Արշակ) հրեշտակս խաղաղուիժեան9 էուշ առնէր նմա զառա֊ 
ջին երդումն՛ ասելով, եիժ է Աամ լիցի եղբօր, զի եկեսցես օդնեսցես 
ի դորՆ պատերազմիս9 ի իժիկունս հասցես քո դնգալդ• թէ դու ի 
մեր կոլս լինիս՝ գիտեմք զի մեր լինելոց է լազիժուիժիւնն։ Ապա 
լորժամ զալս լսէր Արշակ արքալ Հալոց՝ մեՆաւ ուրախոլիժեամբ 
կամեցաւ՝ երիժալ ի թիկունս օդն ական ութ եան, զօր ավիդն լինել 
Նապհոլ թադաւորին Պարսից։ Տալր հրաման ՂԼասակալ իւրում ըս֊ 
պարապետին պատրաստել զօրս կուռ վառեալք, որ ընտիրք և 
պատերազմսղք էին* լի արութեամբ արուեստաց նահատակուիժետնն9 
նիդակալորք, սուսերաւորք, աղեղնաւորք անվրէպք կորովիք, վաղ- 
րաւորք, սակրտւորք, որք ոչ դիտէին զերկիւղ զտնդիտե լոլ լար անց 
ախոլանաց, ^ամակ ^եՆելազօր դրահաւ.որք9 պատենադէնք, սազա֊ 
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ւարտաւոբ բ, դրօշաւորբ9 կազմ նշանաւորբք բազմաձայն փոզա- 
բօբն* խաղաց գնաց թադաւորն Արշակ րազմակոյտ նախաբայւօբն, 
չուերաց ընդ Աղձնիս ընդ իւր իշխանութիւնն. չոդաւ թափեցաւ 
յեբկիբն Աբուացաստանի դէմ յանդիման Մեբնացւոց բազաբին։ 
ՀՀօրբն Ցունաց մաՆեալ րանակեալբ էին* իսկ զօրբն Պարսից ւև 
է՛ին հասեալ։ Ւայց զօրբն աբրային Հայոց կանուխ բան զՊարսսն 
ֆ տեղի ճակա տուն հա սան էին և զտեղի աււևալ կային։ Ապա տապել 
սկսան զօրբն Հայոց ընդ իւրեանց նիստ խափանաեոյն, և ոչ տա¬ 
նուին յանձն մնալ կամ անսալ զօրացն Պարսից * այլ կամեցան 
լաբձակել դիմել հասանել ի վեր այ զօրացն 3 ունացք ինբեանբ ա– 
աւանց Պարսից զօրացն անձամբ վճարել զդորե պատերազմին։ Ել 
այր ամենայն զօրացն Հայոց ինբնակամբ իւրաբանչիւր արձակ ար¬ 
ձակ խաղային* ևս աււաւել զօրավարն նոցին Ղ\%ասակ բան գամե¬ 
տն այն զօրսն ելևել աոնէրք կապակոտոր լինէր։ չմնայր հաւանու- 
թեան՝ մինչև զօրբն Պարսից եկեսցեն։ Ապա միահամուռ, զօրբն 
Հայոց անկան էին աո. աջի և խնդրէին յիւրեանց թադաւորէն Արշա– 
կայք զի մի պահեսցէ զնոսա մինչև եկեսցէ ար բայն Պարսից Շա¬ 
պուհ ք այլ վաղադոյն նոցա զպատերազմն յանդիման տրարեալ հա- 
մարձակեսցէ յարձակել։ Ապա քմոյլ տայր նոցա թադաւորն Արշակք 
և յանդիման էր նոցա զդորե պատերազմին։ Տայնժամ կարդէր կապ* 
մ էր պատ բաստ էր զամենայն զօրսն Հայոց Վ^ասակ զօրավարն սպա- 
րապետն Հայոց Սեն՜աց։ Վ^աո֊էր զինէր, ժամակալ լինէր Վ^տսակ, 
հանդերձ ամենայն պատերազմող զօրօբն Այրարատեան դնդաւն 
ելան էր անկանէլ» ի վերայ բանակին։ Օնդ սուր հանեալ կոտո– 
րէինք և առն էին զկապուտ զա լար յունական զօրուն։ 8ետ այսո* 

րիկ զտեղի ունէր ար բայն Հայոց հանդերձ իւրովբ զօրօբն է մինչև 
գ—յր հասանէր "Շապուհ ար բայն Պարսից։ Նրրև եկն ետես զբա* 
ջութիւն դորՆոյն հալաս տան զօրացն է զի զճակատ մղեալք զպա֊ 
տերազմ յարդարեալ, զյազթութիւն կազմեալ և զդորե վճարեալ էր՝ 
կայր զարմացեալ մեՆապէս, և պատուէր զԱրշակ ար բայ Հայոց 
մեՆապէս և զամենայն մեՆամեՆս Հայոցյ սոյնպէս և զսպարապետն 
Հայոց զ^աստկ։ Ասքա խօսել սկսան էր թադաւորն Պարսից Նապուհ 
ընդ զօրս իւր։ թէ Ղքքնչ պարգևս րարեաց կամ զքքնչ հատուցումն 
կտրեմ բ մեբ հատուցանել ար բայիս Հայոց Արշակայք զի զայոպիսի 
դորնր դորեեացք կամ զայսպիսի բաջութիւն արարետլ, կամ զալս– 
պիսի թշնամիս ե*^ար և զայսպիսի պատերազմ մղեացք կամ այս- 
պիսի ճտկատու յաղթեաց և զայսպիսի անուն ստացալ մեզ։ Ղի 
եթէ մեբ լեալ էաբ$ ամենայն Արեաց զօրօբ հանդերձ՝ այսպիսի 
աջողութիւն չդայր ի ձեոն• բա^ թէ դո1դ հաօարակ այսպիսի դորե 
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ի միասին կարէար գորՆել• արգ Հա1ոՏ 111ԸԸա1 էԼ^ոէ1 զօրութ՜ևամբՆ 
ընդ մեր նահատակեալ զալսպիսի րաջութիւն արար* զոր ոչ որ 
կարե առնել ամենևին։ Աչ»^ զորպիսի հատուցումն բարեաց կա֊ 
րասցուր մեր առնել նմա։ Աւդա տալին պատասխանի նախարարրև 
իւր և ասեն ցնա9 թե ՛Լինչ և կա միս 9 ի՚ւ կա միս* կարող ես հա¬ 
ճել զնա• ոսկի րո շատ և արեաթ9 կերպաս և մարգարիտ* դինչ 
և միանգամ գոլ. կամիս շնորհել նմա* աուր նմա։ ՍԼւ^ա տալր պա¬ 
տասխանի Նապուհ թագա լորն Պարսից իւրոց իշխանազն և ասէ* Ոչ 
եթե սէր ինչ ե զոր դուրգ ասացեր* ալլ եկալր անրակ սէր արաս- 
ցուր մեր ընդ Արշակալ արրալին Հալոց 9 դի մինչև լաւիտեաՆ 
անբաժին ւիցի նա ի մէնջ։ Տացեմ զգուսար իմ կնութիւն Աչ»շա֊ 
կալ աբրա լի– Հալոցք և տաց նմա տուն մեՆ9 զի լորժամ գնասցե 
ի Հալոց գալ առ մեզ ալնպէս տացու ր նմա տուն մեե9 զի խ 
Հալոց մինչև ի Տիզբոն մինչև առ. մեզ համակ լիւրում տան ագցիր 
մինչև առ մեզ եկեսցէ։ ^ա գա լորին զալս արասցուր♦ իսկ զօրա– 
վարին 1Հասակտլ կամ ալլոց մեՆամեՆացն և զօրա վարազն տա զուր 
ոսկի և արեաթք կերպաս և մարգարիտ։ Ե*. հա՛ճեցան մեՆամեՆրն 
և խորհրգակիցր թագա լորին Պարսից ընդ ալս խորհուրգ9 և հաս¬ 
տատեին զասազեալսնյ թե արժան ե ք»/ք առնել։ Նսկ թագաւորՆ 
Պարսից Նապուհ մեեաւ ստիպով ստիպեր զթագաւորն Հալոց (Աք– 
շակ9 զի առցե գնասցե զնա ընդ ինրեան լ\Լսորեսաան9 զի անդ. 
էէեՆափառ պատուով և փեսալութեամբ մեՆարեսցե գնա։ Նսկ Աչ»* 
շակ և ամենալն զ°րր ի*~ր տաղտապեին երթալ զհեռի ճանա¬ 
պարհն• զի ամենալն որ լանձնիւր տուն9 լիւրարանչիւր տեղի զօ– 
րէն բարուց հա լաստան մարգկան անձկացեալ եին։ Ե»– եղև իբրև 
ի վերալ հա սաներ իրացն 11նգովկ նահապետն 0 իւնեաց գաւառին է 
եթե Նապուհ կամի տալ զգուսար իւր կնութիւն Արշակալ* մեՆա– 
պես երկեաւ9 և բախեցաւ նորա կասկաՆ մ տազն։ Ղի եգ ի մտի 
իւրում 9 թե լորժամ առցե Արշակ կին իւր զգուստր թագա լորին 
Պարսից% լալա ե ալնուհետև թե անարգի դուստր նորա9 վասն պի 
Փառանձեմ դուստր Անգովկալ որ եը Հին էետլ %նելոլ* ի ժամա¬ 
նակի անդ էր Հին Աչ»շակալ։ Անկանէր ալնուհետև Անգովկ ի հը֊ 
նարս և ի Նոլփս խորհրգոց9 գա անել պատճառ* զի ո 4– 
րասցե ցրոլ֊ել զսէրն մեե որ եը անկեալ ի մեջ թագաւորացն եր¬ 
կս ցունց : *Նախ բազում ոսկի զորավարին Հալոց Վասակալ Աեգովկն 
մատուցաներ♦ սոլն պես և զամենալն մեՆամեՆսն կաշառէր ։ դի հը~ 
նարեսցի րակել զմեե սերն որ ի մեջ թագաւորացն երկոցունց։ 
Ել ամենալն մեեամեերն ձեռն լանձին հարկանեին, առեալ ոս- 
կւոլն կաշառօր խաւարեցան։ Ապա զմի ոմն լաւագաց թ ա գա լորին 
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Պարսից ի ներքին ի բուն խորհրդականացն ի բանի ի լրում առնկր 
Անդովկ, ղի բանս արկցկ ընդ թագա լորն Պարսից ընդ Նապուհ և 
րնգ Արշակ։ Եւ տայր նմա Անդովկ ոսկի բազումք և դնկր բանս ի 
բերանք զի իբրև, կերպարանս գուշակի արասցկ ասել ցարքայ Աք 
շակք թկ Ապրեցո գանձն քո, զի "ճշգրիտ խորհեալ կ թագա լորին 
Պարսից ունել զքեզ և սպան անել։ Եւ յորժամ գու զալս ասասցես% 
ասկք և զմեզ հրամայեսջիր կոչել ի խորհուրդն ք և զքո բանս ա– 

ւլագանին հաստատեն։ Ապա դայր մտանկր խորհրդակից արքային 
Պարսից աո. տրքայն Հայոց* խօսել սկսանկր ընդ նմա ղրանս ի 
բերան եգեալ Անգուկտյն չարագորՆի եւ աս էր, թկ Արքայդ Հայոց 
\Լրշակք ապրեցո գանձն քո, զի խորհուրդ խորհեալ կ թագա լորին 
Պարսից Նապհոյ ունել զքեզ և սպան անել։ այր հիացեալ և զար* 
մացեալ արքայն Արշակ րնգ բանսն ընդ այնոսիկ և ասկ* Ե մեՆի 
վաստակոցն իմոց ի վեր այ այս հատուցումն ի նոցանկն։ Ապա 
հրաման տայր կոչել զառաջեալ իլրով արքայ Արշակ զամենայն 
զմեՆամեՆս իւր և զամենայն խորհրդակիցս իւր։ զԱասակ սպարա¬ 
պետն և զԱնդովկ զաներն իւրք և որ միանդամ կին նախարարքնք 
1ւ պատմկր նոցա զոր միանդամ լուաւ ինքն ի պարսկկ անտի։ 
Աւգա և նոքա ընդ մի բերան ասկին նմա, թկ Մեք զալդ վաէԷ 
լուաքք ցքևզ չիշխեցաք ասել« այլ իրքդ ա1*է հաստատ են։ ք՝այյ 
արդ, արքայք դիտեաք տես, զիարդ ապրեցուսցես գանձն քո և. զմեզ» 
Ապա արքայ Արշակ բազում պարգևս դանձուց ոսկւոյ և արՆաթոյ 
տայր պարսկին այնմիկ որ ասաց նմա ղրանս զայսոսիկ։ Եւ֊ ին– 
քեանք կազմեցան պատրաստեցան• խորհուրդ խորհեցաւ Արշակ 
թադաւորն Հայոց, և յա սնկին ի գիշերի որ միանդամ մարդ կր 
ի բանակին Հայոց ք հեՆան ի ձիս և փախեան։ Եւ առ. ետ եղ թո• 
զին զխորանս և զվրանս, զկահ և զկարասի և զկազմաե իւ– 
րեանց և պրան ակն իլրեանց, և գնացին գաղտուկ, և ոչ ոք ի բա¬ 
նա կկն Պարսից դիտացին պայն մինչ ցայգ ցառաւօտն։ Եւ իբրև 
եզև ժամ այդորելի աո. թադաւորն Պարսից, և ամենայն թաղա¬ 
լո ր ք և իշխան ք մեՆամեՆք իւր այդորեալ գային արքային Պար¬ 
սից՝ բայց միայն ոչ ուրեք ի մկջ երևկր թադաւորն Հայոց Արշակ 
հանդերձ իլրովք մեՆամեՆօքն։ Ապա տայր հրաման Նապուհ թա¬ 
գա լորն Պարսից իւրոցն՝ երթալ տես անել, թկ զինչ իրք իցեն ի բա¬ 
նակին Հայոց թադաւորին Արշակայ, զի այնչափ ժամս յամեաց 
դալ յայդորել թադաւորին Պարսից Նապհոյ։ Ապա երթետլ տեսա- 
նկինք զի թափուր կայր բանակն առանց մարդոյ« զի թողեալ կր 
իւրետնց զխորանս և զվրանս և զհովանոցս և զսրահակս և զգա– 
հոյս և զանկողինս և զկահ և զկազմաՆս և զկարասի իւրեանց, և 
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զգանձս իւրեանց անգամ• բաԱ1 միալն զզէնս իւրեանց զոր բարձեալ 
էին ընդ ինբեանս և գնացեալբ։ Եւ որ չոգան ի բանակն% գալին 
զամենալն պատ մ էին Նապհոլ ար բալին Պարսից։ Եւ իբրև, լուտւ 
Նապուհ յ բանգի ալր իմաստուն էրք գիտացեալ ի կտրՆիս իմաս– 
տոլթերան իւրոլ զիրսն որ ինչ եղևն% անդ.էն ասաց, թէ ԱյՆ 
փախուստ թագա լորին Հալոց լիմոց աստի եղեալ է« զի ի ի 
դրան է աստի էինք ասէք որբ փախուցին զալրն զալն ք11քւշւււ^է \Լպա 
լիւ֊րոց աւագացն ի մեՆամեՆացն դեսպան ձիով գրազումս լղէր 
զհետ թագաւորին Հալոց• հանդերձ երդմամբ ի սէր միաբանու- 
թեան և լանդիմանութեանք գի դարձցին և զչարախօսութեան 
գբանս ի մ էջ աՆեալ կշտամբիցեն։ Եւ ոչ կամեցաւ ար բալն Հալոց 
ունկնդիր լինել բանիցն պատգամ աւորացն թագաւորին Պարսից 
Նապհոր և ոչ դարձաւ ալլ անդէն լերկիրն Պարսից։ Աս|ա լալն մ 
օրէ հե տէ և անդր լուգեցաւ պատերազմ գրդռոլթեան մարտից 
՛ճակատ ուց ի մ էջ թագաւորին Հալոց \Լրշակալ և. ի մ էջ թագա լո¬ 
րին Պարսից Նապհոլ» (ք՝ուզ* I1* Ե«)է 

23. \Լրդէն տեսանբ \էմմիանոսէք թէ ի/նչպէս Օւրսիկինոս և 
ինբն իսկ \Ամմիանոս որ գորեակից և խորհրգակից էր նմա, տես¬ 
նելով Պարսից արագ արշաւանն% թոզին յլՄերին զոր ամրացունե- 
լոլ մտօբ եկաՆ էինք և տպալինեցան լ\Լմիդ։ Ուստի չէ ամենևին 
անհաւանականք թէ \3,րշակ ստիպեալ ի թախանձանաց Նապհոլք 
տեսնելով ևս ցրտութիւն ի կողմ անէ Հռոմալեցւոց* ալս վերջիննե– 
րուն շփոթ ժամանակը տարաւ ալն նշանաւոր լագթութիւնն հոո- 
մ էական անկարգ և անգլուխ զօր ա բաժնի մը դէմ առ. Մեբնաւ* 
բալց թելադրութևամբ նախարտրաց, որ միշտ տժգոհ էին Արշա* 
կալ մօ տենալէն աո. Նապուհ ք ընդ որոլ բարեկամ ութիւնն չէին 
վստահ ք և մանաւանդ հնարիւբ Անդովկալ աներոլն իւրոլ ք որ վը– 
տանգ ևս կը տեսնէր վասն դստեր իւրոլք եթէ խնամենար \Լրշակ 
ընդ Նապհոլ՝ կասկաՆելով հեուացաւ բոնի նիզակակցութենէ խորա¬ 
մանկ Պարսկին։ ՍԼրշակալ ալս կարճ միտումն ի Նապուհ չէ րնաւ 
հակառակ պատմութեան ԱւքմիանոԼք թէ Արշակ եկաց միշա հա– 
ւատարիմ աո Հռոմալեցիս։ Ա|11 ճշմարիտ է լետ ալս առաջին ան¬ 
գամ ուե ըստ նորին իսկ Ո ուզան դալ (I1* ՒԱփ 

Նապուհ անշուշտ դնելով ի մտի հանել ի դէպ ժամուք ըստ 
մտաց նորաք Արշակալ ալս վտարանջութեան ոխլւ% կը մզէ լառաջ 
զչուն դէպ լնփրատ։ քՀճանապարհտլն կ*առնուին բերդբ ինչք ինչ• 
պէս նաև մեե և կարևոր բազաբն Ամիդ լետ եօթանասունևերեբ* 
օրեալ պաշարման ք զոր մանր կը նկարագրէ Ամմիանոս իբրև ակա¬ 
նատես ք բանգի էր ի բաղաբինք և հազիւ զերեաւ մեե դժուարու– 
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թեամբ և վ տան գալ է Նոլն տարին ի վերջ կոլս աշնան կը մեկնի 
Նապուհ մեն ալար ալ. և բազմութեամբ գեբեաց։ Ցաջորդ ա մքն 
(360) դարձեալ կը լարձակի, և կքտունոլին ուրիշ երևելի ըաղաը– 
ներ, ինչպէս 0 ինգարա, Եեեաւդէս և ալլը* անհնարին էր ալերն է 
Հձապհոլ ար շաւանաց և \Լմդալ առման լուրն առնլով ոստանդ 
կու գալ ի ^Հոստանդնուպո լիս, Հզի կացեալ անդ, աս է \Լմմիանոս, 
իբրև աո. սեամս արևե լի էյ՝ դիւրին իցէ նմա խորհել դարմանս աղե֊ 
աիցն \Լմդալ և լինել զօրաժողով առ. ի դիմակալ լինելոլ գոնե ալ 
հա լասար զօրութեամբ թագա լորին Պարսից, զի եթէ ոչ երկնից 
հասեալ էր մեզ լօգնութիւն նոր իմն լաջողութեամր% Նապուհ 
աո.անց երկբալութեան մղէր զպ ատերազմն ի \1*իջագետս և անդր 
ևսէ \Էրգարև նոր արշաւան ի կողմանէ Պարսից էր մօտալուտ*։ 
«Այււ ամենալն անը անցին, ասէ նոլն պատմագիր, ի միում ամի ի 

ՏիգրիԱի և Եփրատալ։ Բոստանդ որ ի Աոստանդնուպոլիս ուր 
նսաէր, տեղեկանալը ամենալնի մանր ի ձեռն սուր հան դա կաց որ 
ստէպ երթալին և դալին% տեսանէր եթէ Պարսիկը արշաւելոց էին 
ի մօտոլ անդր իսկ .ըան զԵփրատ, փոլթ լանձին ունէր ամենալն 
հնարիւը որ չափ ի կարի իւրում էր՝ զդէմ ունել նոցա։ 3՝ում ար էր 
ղէնս, զօրաժողով լինէր, կոչէր զլեգէոնս իւր լարանց ման կա դու֊ 
նից, որ ղօրեղըն էին և հմուտը պատերազմաց արևելից։ Էանալը 
ևս առնել իւր թիկսւնս օգնականսւթեան բարեկամութետմր կամ 
շահու զՍկիւ.թացիս, աո. ի լինելոլ անկասկաՆ ի &*րակացւոց անտիք 
լորժամ թոզուցու զնոսա ի գարնան երթալ ի բուն տեղի անդր 
պատերազմին։ «• քՀտլնու ժամանակալ Բոստանդ (որ էր ի ^\եսարիա 
Հասլադովկացւոց) կոչէր աո. ինըն զԱրշակ արըալ Հալոց, և լետ 
ընդունելոլ զնա մեՆալ պատուով, բազում և ազգի ազգի բանս 
հաւանութեան ի դորե արկանէր հաճեցուցանել գնա՝ կալ մնալ 
բարեկամ և հա լա տարի մ Լրւոմալեցւոց ։ ՝$անզի լսէր,—կը լաւելու 
Ե*մմիանոս համաձալն Ւ ուզան գալ —եթէ ալՀըալն Պարսից փորձէր 
լա՛ճ ախ զ\ձրշակ խաբանօը և սպաււնալե օը և նենդութեամբ՝ ի 
բաց կալ ի բարեկամութենէն աո. Հո ոմտլեցիս և կապել ւգնդով 
ընդ նմա։ \Լրշակ երդնոլր ստէպ՝ լանձն առնուլ մեռանել էէանա– 
ւանդ ըան փոխել զմիտսն, և դառնալը մեն ա պարգև մեՆարեալ 
ինըն և նախարարը զորս աեեալ էր ընդ իւր է ե. ոչ համարձակէր 
առլապա դրժել երդ։Հանցն* էր իսկ դտեալ ի ^ոստանդալ բազում 
բարիս, մեե ըան զա մ են ալն ալն իսկ> զի տուեալ էր նմա ^#»ււ– 
աոանդ կին զէ\ղիմպիադա զդուստր Աբղաբիոսի անձնապահապետի, 
զխօսեալև եղրօր նորա ^ոստասալ» (Աւ/է/« Ւ* 11)* 8էա մեկնելոլն 
Արշակալ, Բոստանդ կքերթալ |0ւււՀա^ անցնելով զԵփրատ, և անտի 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ Օօօ^1 



I 
82 - 

ՀԱմիգ, որոլ աւեր ակները տեսնելով Հլա ր ատս ուս հարալ, Այք– 
միանոս, զմտաւ աՆեալ զաղէտսն զոր կրեալ էր պապարն ալն 
արժանի ողբոցնէ Տետոլ գնաց պաշարել զք^եՆալդԷս ♦ ք֊ա1$ չկրնա- 
լով առնուլ դարձալ լԱսորիս և եկաւ լԱնտիոը ։ Պատրաստ ու* 
թիլնը արտարին և ներքին պատերազմին լառ.աջ կը տարուէին 
ստիպաւ փրանգի Բոստանդ ունէր նաև պատերազմ ընդ &սւլիանու9 

որ թեկն աՆԷր կալսրութեան^։ ք^ագաւորն Պարսից մեկնաե էր 
ա կամ ալ ձմերան սաստկութեան պատ՝ճառալք և երկիւզ էր9 թէ 
գարնան լարձակէր միլս անգամ աւելի մեե զօրո ւթեամբ։ Ու.ստի 
Բոստանդ ղրկեց պատգամ աւո րնե ր ալլևալլ ըաղա ըներու և նա¬ 

խարարներով խնգրել օգնութիւն կամ գէթ էոքգոք^է զնոսա մնալ 
չէզոք, ջանաց մանաւանգ շահել պարգևօք և մեՆագին հանդերձ¬ 

ներով ղԱրշակ և զՄիհրան, մին Հալոց և միւսն Վքաց թագա֊ 
ւորք որոց լետս կալն կարէր բերել մահացու հարուաե կալսրու- 
թեան9 և ինքն անցնելով զԵփրատճ գնաց միլս անգամ լՕւյլհա 
հանգեր ձ զօրօբ։ Նապոլհ անցնելու համար զ§իգրի" ոչ ա1է է^իք 
կ սպաս էր՝ բ**լց պատասխանւոլ հմալիցք և եթէ տրուէր նմա 
անցբ Ահդ Տ ի գրիվ կարող էր լառաջ խաղալ մինչև լԵփրատ։ 

24. Մինչ Բոստանդ հը պատրաստուէր բոլոր զօրութեամբ 
բսնելով պաշտպանողական գիրք. ձտաԼ թշնամւոլն ազատ մուտ* 
լսեց լանկարե, թէ Նապուհ հակառակ գտնելով զհմալս՝ գարձաՆ 
էր զօրօք լետս։ Բոստանդ ազատելով առ. ժամն ալս երկիւղէն% 
պատահելու համար ամբողջ բանակաւն, քւաՏ Ւ Միջագետաց զօ– 
րուէնյ իւր ներքին թշնամւոլն Տուլիանու դարձա ւ լ\)նտիոք9 և 
մինչ կը փութար անտի խաղալ լառա^ մ եռալ ջերմամբ ի ^իէիկիա 
մօտ ի Տարսոն ^361)* Յուլիանոս կաոնու կալսրութիէ֊նը (361 — 
363)* ՆնչպԷս ամէն կողմերէ% նոլնպէս ի Հալոց կու գան պատ֊ 
գամաւորք |ո^ո|ն նոր կալսեր և կը խնդրեն նորոգել զդաշն նի– 
զակակցութեան։ օւ\)ակտքև համբալն, ասէ Ամմիանո ս, ^ռչակէր աո. 
օտարս զքաջութիւն նորա9 զժուժկալութիւնն ք զտրութիւնսն ի 
պատերազմի* և աո. սակաւ սակաւ անուն նորա որ զարթուցտնէր 
զլիշատակս ամենալն առաքինութեան ց9 ընթանալը ընդ աշխարհ 
ամենալն։ Եկին ի խոսել հաշտութիւն ընդ նմա ի Հալոց և լալլոց 
աշխ ար հաց որ լալնկոլս Տիգրիս գետ որ (Աւք*7. 7)։ Յուլիանու 
գլխաւոր խորհուրդն էր լառ.աջ տանել պարսկական պատերազմն^ 

Հլորմէ մարթ էր նմա զերեաներ ասէ ^իգգէր։ պա տուաւոր իմն 
դա շամբ զոր առաջի արկանէր նմա Նապուհ* բա1$ ամբարտաւա֊ 
նութիւն և ունալնութիւն նորա դարձա ցին զալն պատե^ աոֆթ 
լա բչա լան ս անմիտ վրէժխնդրութեան։ Արպէս ալլ ամենալն ս մին 
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նման փորձ^ նոլնպէս և ալս լանդէր ի մեՆ տկարութիւն հռո– 

մէական զօրութեան առ. Տովիանու.» (^ԷգԳ^Ը * Նրկբադր * Հա* է* 
էջ 131), ՀԼարշաւանն Յուլիանու, որպէս և զողորմ վախ՛ճան նորա 
կը . համաո֊օտեն^ առ. ալժմ ի 1իգգերալ։ — Տուլիանոս ելանէ ի ճա¬ 
նապարհ լԱնտիոՀ>ալ լամին 363» մարտ 3» և անցնելով ղԵփրատ 
հը հ աս նի է V* առան, երկու. աւուբ գնաց լարևելից Ու./ււհալի։ 
ուղին կը բաժնուէր երկու* մին կ*երթար ի ձախ մ է առ. Տիգրիսիւ 
ընգ Ագիաբենք ընդ որ կարձակէ 0 ու լիանոս ղմի մասն զօրուն իբ¬ 
րև օժանդակ գունդ, որում բոլոր զօրութեամբ օգնել կը հրամալէ 
Արշակալ։ «Ջուլիանոսյ ասէ Ամմի անոսյ առն էր բարւոբ ընդունե– 
լութիւն գես պան աց եկելոց» աԱ աղն ուա կան իմն վստահութեամբ 
տալր պատասխանի, եթէ վտլել է Հռոմալ փութալ ի թիկունս օդ- 
նականութեան իւրոց բարեկամ աց և գաշնաւորաց ք լոր ժամ և պի¬ 
տո լ իցէ օգներ ալլ չէ արժան նմա օտար և եկամուտ օդնու– 
թեամբ պահանջել զիւրոց զրկանաց վրէժս։ 13ակալն լալտ առնէր 
առ Արշակ արբալ Հալոց* լինել պատրաստ 9 բազմաձեռն դնգալ հա¬ 
սան ել ի թիկունս զիարդ և ուր պիտոլ իցէ» ըստ հրամանին զոր 
տալոց էր նմա լետոլ* (Ամմ* 2), Գաթըրճեան կու տալ մեզ 
պատճէն մի իբրև օրինակ թղթոլ Տուլիանու առ Արշակ յ զորոլ 
զմիտսն ամփոփելով իմն ք֊երէ ի մէջ և Օոզոմենոս (Եկ* պտմ» 
*Նպր* X* դէ Ա*)ր Պատճէն թղթոլն առ Ւ1որենացւոլն (%իրբ ^* 
դր <3»Ե*) ունի նմանութիւն միայն։ Օրինակ վերադոլն ճառելոլ 
սպառնալից թղթոլն է այսպիսի ինչ• օԱրշակալ Հալոց նախարա րիէ 
Փութա աճապարել իսկ և իսկ, Արշակ* վառեա Ղա^Է ֆ.ո քնդդէմ 
պար սկա լին մոլեդնութեանն։ ՝$անզի է մեր այնպիսի կազմոլթիւն 
պատերազմի և ուժդնութիւն ոգւոլ, զի մին լերկուց առաջի կալ 
մեզ« եթէ իրր Պարթևաց լա ջո դես ցին% մեր չլա ջութ եամ բ զպատե– 
րազմն մղեալբ և ամենայն զօրութեամբ ընդ թշնամւոլն ւքաբա¬ 
ռնալը մեռանիցիմբ և զբնութեանն պարտիս հատուցանիցեմբ, և 
կամ եթէ օգնական մեզ գիբն լֆնիցին՝ զՊարսիկն վանեալ վկան– 
դեալ գարձցուբ ալսրէն լաղթութետմբ և նշան լաղթութեան ի 
վեր ալ թշնամեացն կանդնեսցուբ։ Ապա զամենալն իսկ լուլութիւն 
եուլութեան և զխեռութիւն ի րաց թօթափեա ք և զմտաւ աՆ 
զ^ոստանդիանոսն սրան չեչի և զզօրութիւն արանցն երևելեացք որ 
ի բեզ և լորս նման բեզ բարբարոսրն իցեն՝ Նախեցան ի լոլլն և 
ի զառամեալն Բոստան դե ար և ղիս ևս այժմ աե զմտաւ զՏուլի ա– 
նոսյ զբրմասքետ ք զկեսարք զաւդոստոս և զպաշտօնատար գիդն և– 
Արեալ, որ Փրանկացն և խժդժից սատակիչն եղև9 իսկ *հաղղիա- 
ցւոցն և Նտաղիացւոց ազատիչն։ Ապ՝եթէ ալլ ինչ ի մտի խոր^ի– 
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ցիս, Հանգի լսեմ զքէն թե խորամանգ իմն իցես, և զօրդ, չարա• 
բարոլ և ամբարտավան , որպես և. իր հա որ առաջի կան ցուցանեն 
(Հանգի գթշնամի զոմն հասարակաց օգտի առ. Հեզ թադուցեալ 
պահես և ի նմին ցալժմ տևես՝ դետ ակն կալեալ ելից պատերազ¬ 
մին)• մեզ շատ և բա լա կան ե օդնականութիւն* զի զամենե– 
սին առն իցե մբ սաստկաջինջ։ \Լլլ եթե աԱ բաշիսՀ բախտիցն 
կամիցին, Հանգի սոցա զօրութիւն կամհ դի$ն են՝ հանդարտով– 
թեամբ և Հաջովթեամբ տարա լա։ I) ավալն ալն մ իմն դիտակ լեր՝ 
թե 0 այնժամ՚) ի հիմ անց ալրեալ տոչորիցի տովն հո, և Հակեալ 
Հալոցն տէրովթեան՝ եղիցես լաւելուան կամ արբանեակ պարսկա¬ 
կան իշխա նութեանն» աթ՜րր՜ճ* Տիեզփ պամ* (՝♦ 496* ՝Ծան. 1)* 

Ոլս թղթոլն հարազատութիւնը կասկաՆելի ե* \Լրդարև չթուիր 
հավանտ կան, թէ 8 ովէիանէւս լԱրշակայ, զոր թադաւոր անդամ կո¬ 
չել չհամարիր արժանի, ալլ գոյգև ոհ նախարար՝ կը խնդրեր գունդ 
մեՆ յօդնոլթիւն, և ոչ կը լանձնկ՚ր նմա իվր զօրաց երևելի մա¬ 
սին միոլ առաջնորդութիւնը, եթե գիտեր զեա նոյլ, լոլլ* խեռ, 
բարբարոս և նենգավոր, և զզօրս նորա չարա բարոլ և ամբարտա¬ 
վան։ Տուլիանոս, թեպետ խրոխտ՝ չեր սակալն այնչափ անմիտ, 
մինչև ալնպիսի նախատական նամակավ և ալնպիսի փափուկ ժա¬ 
մանակ խրտուցաներ զԱրշակ, որում այնպես պետս ուներ* &՝ոզ 
որ, ըստ ՍԼւ/ւքիանու, Յուլիանոս ոչ թե զ-ր^ց թուղթ, ալլ ազդ 
արար (ա00Ա6ք6) Ա|» շակալ պատրաստել գունդ ստուար և սպասել 
հրամանի, գոր Նանուցանելոց եք նմա լետոյ (|)ք0|)6ք6 ՕՕ^աէԱՈ1Տ)< 

XVոլեռանդ Հրիստոնեաներե ստեղն ուտն են ի նախատինս ուրացեալ 
կալսեր սմին նման ոչ սակ աւ առասպելՀ, լորոց մին ևս ալն ե* 
թե Տոլ լիանոս ի վերջին ՛ճակատ ուն լորում վիրաւորեցաւ• ի մահ1 

առնլով արիւնը ցանեց լերկինս ասելով« «Ցաղթեցեր, *\՝ալիլեացիդ», 
կամ՝ ((ՕԼււ, շիջ ո զնար ալ հո», կամ թե կամեցաւ նետուելով ի լոր– 
ձանս լինել աներևոլթ իբրև զՀռոմուլոս* ՀՀալսոսիկ կը պատմեն 
^եսդօրևտոսի և Գրիգորի նազիանզացւոլ պես մարդիկ։ 

ՄԷ լա ուղին եր էաջժե աո~ Նփրատաւ, ընդ որ խաղաց ինբն 
Շուլիանոս բուն բանա կա ւ հանդերձ նաւատորմղիւն։ Երկոբին բա– 
նակբ պիտի միանալին առ Տիզբոնի, մալրաՀազաբին Պարսից։ 

ՑՏ, 8ուլիանոս հասնելով առաջի Տիզբոնի՝ զարկաւ ցրուեց 
պարսկական բանակը, բալց դժուարութիւնն եր առնուլ մալրա Հա¬ 

զա բն, ամուր դրիւն և պատրաստութեամբ։ Նապուհ կ*առաջակէ 
հաշտո ւթիւն* Ցուլիանոս կը մերժե» և կարՆելով լաղթութիւնն 
արդեն ստացան՛՝ կու տալ ալրել նավատորմիղը։ Սակայն նոր պարս¬ 
կական բանակ կը մօտենար ընդ հրամանատարութեամբ Նապհոյ։ 
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Տուլիանոս կ* ստի պոլի բոնել ՛Ագի ա բեն ի ուղին, ընդ որ պիտի գաը 
օժանդակ գունդն, զոր փշե-ցինր վերագոլնն՝ առաջնորդութեամբ 
Արշակայ, Ըա1$ լապաղեց, բանգի երկպառակ ութիւն ԷնկաՆ էր զօ~ 
րավարաց մ էջ, և չէին գաաե օղն ութիւն լԱր շակալ։ Տուլիանոս 
մնալով անօդնական% կը կրէր սաէպ սաէպ լա րձա կումն, մինչև, 
պաշարեալ ամէն կողմ անէ հեեելազօրուէն Պարսից՝ վարանեալ Լւ 
լուսահաա կը մ անէ ի ՛ճակատ անզրահ, և կը զարնուի շուրջ սլա¬ 

ցող անթիւ նետերէ։ Ե մահ վիրաւորեալ կալորը տարուեցտւ ւիԼր 
վրանն ուր մ եռալ լևտ սակաւուց (363* &ուլ^, հանդարտութեամր 
խօսելով զազեուութենէ հոգւոլ։ Մնացորդ րանակին մնաց երեր օր 
մեե նեղութեամբ և վտանդաւ ի Տոլրա առ. Տիդրիսիւ ի հիւսիսոյ 
Տիզրոնի։ 

26, 8աջորդն Շուլիանու Շովիանոս բախաաւոր համարեցաւ 
գանձն՝ երբ Նապուհ շնորհեց նմա խազաղութեամբ մեկնել մնա– 
ցորդաւ զօրուն, տալով նմա ընդունել փոխանակ պատուաւորին, 
զոր մերժաՆ էր նախորդ նորա% ազհարկաւորն, ալլ զվա տանուն 
դաշն*, ըստ նւտրոպիոսի (4* 17) որ էր առաջի կար Ոչ արևելեան 
կողմն Տիդրիսի մի ալն, ալլ և հինգ գաւառբ լալսկոլս դեաոլն լա– 
րևմաից նորա, զորս հալն Հէապհոլ *Ներսեհ թո ղահր էր Հռոմալե– 
ցւ֊ոց աո~ *\՝իոկղետիանոսիւ% տրուեցան լետս։ Արևելեան սահման 
հռոմէական պետութեան մինչև ցալնժամ ընդարձակուաե էր։ Աք– 
րիանոս անձկացոլց զալն կամաւ* ալս անգամ զօրն, կամ մանա– 
ւանդ ի նեղ անկետլ կալսրն, քտնաց ալնպիսի կորստեամր ճողո– 
պրել գանձն անհնարին տագնապէն։ Փոխանակ չորս օր անցունե– 
լու րանագնացութեամր ի Տուրա, ուր հարկ էր սպառել պաշարին 
սակաւ մնացորդը, եթէ բաջութեամբ լառաջ մզէր Տովիանոս զզօրն, 
որ 20 մղոն մի ալն հեռի էր ^որդուաց պտղաբեր երկրէն՝ մտրթ 
էր նմա, ^ռոմէական բերդերուն ապաստան, աւելի պատ ուա լոր 
դաշինս առաջարկել։ ք՝ալց Տովիանոս զանց առնելով զալս՝ ստի- 
պուեցաւ տալ Պարսից զԱրզն, զՄոկս, զԾոդէս, զՀեր և ՏԼարևանդ, 
և զ^որդուս Լգաւառբ Մեեին Հալոց որ կը թուի թէ էին լալն– 
ժամ ընդ իշխանութեամբ Հռոմալեցւոց՝), հանդերձ հնդետասան 
բերդիւր, թող զՍինգարա և զՄեբին որ կարևորագոլնբ էին։ «Գին 
փրկանաց մերոց, որպէս գրեալ է ի գաշինսն, ասէ Ամմիանոս, լի– 
նելոց էր դարձուցանել ի թշնամի անդր զհնգեսին գաւառսն լալն– 
կոլս Տիդրիս գետոլ, ալն է* քԱչւքՆ, զՄոկս, զԾալդէս, զՀեր և հա¬ 
րևանդ և զԽրդուս հանդերձ հնդետասան ամուր բաղաբօբ, լորս 
լաւելան ապա Մերին և Սինգարա, որ ամուր պատուարբն էին ի 
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սահմանագլուխս մեր։ Առուել տասնապատիկ լալ. էր, քան լանձն 
առնուլ ղմին է պալմանաց անտի» (Ա«ք«ք* ԵԵ* 7)։ 

Ջ7. Ս> ւս ևւս գլխաւոր պա լման Յովիանեան դաշանցն էր 
թողուլ զԼալաստան իւր բախտին, և չլինել նմա ամենևին օդնա- 
կան. պա լման՝ զոր ի վաղուց կը պահանջէր Նապուհ, և որ ոչ ալլ 
ինչ էր՝ եթէ ոչ իսպառ գրաւումն ՄեՆին Հալոց•-&Միւս ևս ւպար 
ման արդարև անիրաւ, կը 1արէ Ամմիանոս, լաւելաւ ի դաշինս 
անդր, զի \Լրշակալ որ միշտ բարեկամ մեր էր և հաւատտրիմ% մի 
տացի ալնուհետև ի մէնջ օգնութիւն ընդդէմ Պարսից։ Ծովին կա- 
մ էր իմն թշնամին նախ պատուհասել զալրն վասն ասպատակու- 
թեանցնք զորս եգ նա ի կողմանս Պարսից հրամանալ Յուլիանու, 
երկրորդ անդամ՝ զի դիլրին լիցի ճապհոլ ալնուհետև արշաւել ի 
Հալս, որպէս և եղևն իսկ։ Ղի լետ դաշանցն եղև կենդանւոլն ձեր¬ 
բակալն լինել \Լրշտկալ, և ի պատճառս երկպտռ ակութեանց որ 
զալեր զհետ եկին% կալան Պարսիկք զԱրտաշատ և գրեթէ զամե– 
նալն մասն Հալոց Մեեաց, որ սահմանակից էր Ս արաց» ^Աւ/ւք. 
(1էր^—դէպք% որ բոլորովին համաձալն են պատմելոցն զՀալոց ի 
Ւուզանդալ լետ լիշեալ դաշանց Յովիտնու, ինչպէս պիտի տեսնենք 
ի ստորև։ Հոս կը դնենք Յուզանդալ I1» գպրութեան ԵԱ* գլուխը, 
որ գեղեցիկ համառօտութիւն է մեՆանուն հռոմալեցի պատմա¬ 
գրին, ընդ որում, ինչպէս արդէն ասացաւ կարևոր կէտերու մ էջ 
զոլդ կ\ընթանալ Ւոլզանդ։ օւՅետ դնալոլն փախչելոլն արքալին Հալ¬ 
ոց 11 րշակալ ի թագաւորէն Պարսից Նապհոլ՝ լուռ լինէր թագա– 
լորն Պարսից ի թշնամութենէ, և խօսէր համակ ողոքով և աղա– 
չէր զԾրշակ Հալոց սիրով՝ հաշտ միաբան կալ ընդ նմա լուխտին 
խաղաղութեան։ ՎաււՆ զի ի մեՆ վտանգ շտապի էր թադտւորն 
Պարսից ստէպ ստէպ լան դադար պատերազմ ացն ի թադաւորաց 
անտի Յունաց Լի Բոստան դալ և ՅուլիանոսէՆսկ \Լրշակ ար– 
քալ Հալոց ոչինչ կամ էր անսալ նմա, և ոչ հուպ ինչ լինել 
ի նա կամ Լզել դեսպանս, և ոչինչ տալ պատարագս ըեՆալից, 
և ոչ հուպ ինչ կամ մօտ լինել ի նա բնաւին, և զանունն ան¬ 
դամ նոցա ոչ կ ամէր լոել։ Նսկ թագաւորն Պարսից ստէպ ստէպ 
լղէր պատարագս առ նա, առաքէր դեսպանս, և ինքն հապճեպ 
կռուէր ընդ թևյգաւորսն Յունաց։ իբրև եղև խաղաղոլթիւն 
ի մ էջ թագալորացն Յունաց և ի մէջ թագաւորին Պարսից Նապ– 
**ոլ՝ ուխտից նամակ գրեալ և կնքեալ տալր թագաւորն Յունաց 
թագաւորին Պարսից։ Եւ գրեալ էր լուխտից նամակին ալսպէս* 
Ետու քեզ, ասէ, զՄեբին քաղաք որ է լԱրուեստանի, և զՄիջա– 
գետս ՀԼսորւոց, և մէջաշխարհին Հալոց• ձեռնթափ եմ, ասէ• թէ 
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■կարասցես 1աղթ^1 ՚^ոցա և արկանել ի նառալութիւն՝ ես ի ^– 
կունս ոչ եկից նոցա։ Ա|1ք ի ^եղ ուրեմն անգետ լ թ՜ագա լորն 8օւ* 
նաց ձ. ի նեղին վշտի %ա1ս ^ օրինակի բանիցն կնրէր մուրհակ 
և աալր թագա լորին Պարսից, 1ւ ապա ճողոպրէր ի նման է* (ք՝ուզ* 
Գ. ԻԱ.)* «Հաաթ արութիւն Հռոմալեցւոցն% էր և պարտութիւն 
Հալոց թագաւորինոք ասէ Գաթըլւճեան։ 0ակալն պարտ է գիտեր 
թէ ինչպէս կը հասկացուի ի բանից \եմմիանոսի՝ Շովիանու գա– 
2 անց ալն մասին մէջ որ կը վերաբերէր Հալոց% կար պա լման թո¬ 
ղուլ զՀալս ուրոլն իշխանութիւն կամ թագաւորութիւն, առանց 
ջանալոլ նուաճել զալն իսպառ, ընգ ձեռամբ Պարսից։ ձՇապուհ 
ար բալ Պարսից, ♦ • լետ մահուն Յուլիանոլ և ամօթալի գաշանցն 
առ ժամանակ մի պահեալ զմիաբանութիլնն ընգ մեզ ապա յաՆ– 
կարՆյ որպէս թէ չէր ամենևին ընգ պարտուրյ առ ոտն հարեալ 
զուխտն որ առ Ցովիանսւ՝ լինէր ձեռներէց արկանել զՀալս ի սպառ 
ընդ իւրով իշխանութեամբ» (\ձմմ* Ւէ. 12)։ Օւստի Հւապհոլ բբ*֊– 
նելով զ\էրշտկ բանտարկելն առանց տալոլ նմա լաջորդ էր դրժել 
ալն պալմանինյ ուստի և բոլոր գաշնագրութեան անուղղակի։ Վ*ր– 

. դեսի արձակելն զՊապ լերկիր իւր իբրև օրինաւոր ժառանգ, և ի 
հակառակելն Նապհոլ օգնելն նորա Հալոց զինուրք ինչպէս պիտի 

՝ տեսնենբ չէր ա մենևին եղեումն 8 ովիանեան գաշանց։ 
Ջ@, Ցառաջ բան սկսանելն մեր պատմել զանցս որ անցան 

ի Հալս լետ դժբախտ գաշանցն Շովիանու բերենր \եմմիանոսի Ւէ« 
դպրութեան ամբողջ 12-րգ գլուխն, ուր պատմքլգիրն րտջ և ար- 
դարախօս կը համառօտէ Արշակալ թագաւորութետն վախճանին 

՝և Պապալ թագաւորութետն սկզբան պատմութիւնն, որ կարճ լա֊ 
ռաջա բան է պատմելոցն ի Ւուզանդայ և կ9 ամբոզջացունէ ինչ ինչք 
զոր պակաս թողան է ալս վերջինն։ ԱՀա պատմութիւնն Աւէմիա– 
նու համառ օտիւ։ 8ետ Տովիանու գաշանցն ք որ ոլ զօրութեամբ Հռո* 
մալեցիր կը հրտժարէին ի Միջագետաց և լօգնելոլ Հալոց սա պալ֊ 
մտնալ, որ Հալաստան պիտի մնալր ուրոլն իշխանութիւն% Նապուհ 
՜կը լարձակի հակառակ ալս պալմանին ի Հալս• \Լրշակ կը բռնոլի 
դալով« Նապուհ երկու արբանեկաց իւրոց, ^իւղակալ և \էրտալա¬ 
նալ սնուանր զորս չենր գտներ առ Ւուզանդալ) կը լանձնէ զիս- 
պառ նուաճումն Հալոց• սորա կը պաշարեն զԱրտագերս, ուր ա պա¬ 
լին ան էր կինն Այւշակալ հանդերձ որդւովն Պապալ, Ըա1$ երկօ¬ 
րին արրն լանկտրն փոխուելով՝ կը բարեկամանան տիկնոջն և լի¬ 
՛նին ալնուհետև նեցուկ տէրութեանն* զՊապ կը փախցունեն գաղտ 
առ կալսր, զորոլ օգնութիւնն կը խնդրեն։ Վ^ազէս առանց զինու 
պօրութեան կը ղրկէ զՊապ տիրել հայրենի երկրին։ Նապուհ Ղա1“ 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 88 - 

ջանալով կը գիմ է ի վեր այ Պապալ, որ խոյս կու. տայ ի լերինսր 
Պարսիկը յուսահատելով բռնել ղՊապ% կ9սկսին ալերել ղեբկիբն* 
Ար տա գերբ և ուրիշ ամուր տեղեր կ9առնուինք մինչև ստիպել Վա–֊ 
գեսի զօր օր օգնել Հայոց։ Նապուհ տեսնելով, թէ բռնութեաՀբ 
չէ կարող լաջոզել կը ջան այ շահել զՊապ խորամանկութեամբ, և 
կու տայ նմա սպանանել իւր երկու, մտերիմ խորհրդատուներն» 
ղ^իւ֊ղակ և զԱրտաւան։ Ս*օտ էր կորեանումն Պապայ, մինչ Տե– 
րենտ և \ձրինթէ (յը ստ ( ուզանդալ՝ 1),^^ հասնելով զօրօր և թ՜ա¬ 
գա ւորեզուց անելով զՊապ՝ կը մտնեն ի Հայս։ Տեսնենր զբուն 
բանս \Լմմիանոլ• հակալն երկայնակեացն է/ապուհ արրալ Պար- 
սից9 հանապազ մ էտ ի յա փշտա կութ՜ի ւն ղոր սիրէր ի սկզբանէ ան¬ 
տի թ՜ագաւորութեանն, յետ մահոլանն Շուլիանու և ամօթալի դա֊ 
շանցն առ ժամանակ մի պահեալ զմիաբանութիւնն ընգ մեղք 
հօ պա յանկարՆ առ ոտն հարեալ զուխտն որ առ Տովիանոլ՝ լին էր 
ձեռներէց արկանել զՀայս իսպառ ընգ իւ֊րով իշխանութեամբ։ Եւ 
ղի հակառակ էր նմա ազգն այն՝ մերթ՜ գալով և բռնութ՜եամր 
նեղէր զերկիրնք և մերթ՜ զնախարարսն և զմեՆամեՆս ջանայր ար¬ 
կանել ի հրապոյրսք և զայլո Ւք֊թև– յանկարՆ ի վերայ 
ոետլ նուա՚ճէր։ Ասյա հնարիլր իմն խաբէութեան և սուտ երգ• 
մամբ զին բնին զթագաւորն Արշ ակ հրապուրեալ ի խնջոյս՝ աալր 
տանել հեռի ուրեր9 հանել զաչս նորա9 և կապեաչ ոսկի շղթայ~ 
իլր—պատիւ որ ընՆայի մեՆամեՆաց և համարի առ նոսա իբրև 
մխիթարութիւն |ւ^ վիշտս գերութեան—արգելոյր ի բերդ մի անուա- 
նետլ \Լգաթանսյ ուր չարաչար տանջեալ ւէեռանէր նա սրով։ 
զի մի ինչ պակաս իցէ ի նենգութեանն՝ յա լել երկուց փախստ 
Կիւղակալ ումեմն ներրինւոյ, որ մարդպետն լեալ էր, և ԼԼրտաւա֊ 
նայ զօրագլխի զօրաց յանձն առնել զՀայսք պատուէր տուեալ նո– 
ցա՝ ջանալ առնուլ և կորՆանել զ\Լրտագերս բազար ք ամուր պարըս֊ 
պօրն և պահանորգօր, ուր ապաստանեալ էր կինն Արշակայ հան¬ 
դերձ որգւովն։ Պաշարումն սկսաւ9 այլ անմատոյց բարձրու թիւև 
աեղւոյն և սաստկաշունչ ձմեռն՝ անհնարին զառն գորՆէին։ ^իւ֊ 
զակ իբրև ներրինի գիտէր վարել ընգ կանայս♦ յայս իմն ապաս¬ 
տան՝ հանդերձ Արտաւանաւ մատչէր ի պարիսպ անդր , և որպէս 
թէ պատգամս ինչ առ տիկինն ունիցի՝ անկասկաՆ գտան էր մուտէ 
քՀառաջինն փորձէին արրն երկորեան ահ արկանել տիկնոջն և 
պահանորդաց, յուշ արարեալ նոցա զանագորոյն բարս Նապհսյ* 
խրատ տալին փութալ ունել զառաջս չարեացն անձնատուր քթթե¬ 
լով արագ։ Այշ յետ բազում բանից9 որ այնպէս սաստկութեամբ 
պնդէին տալ ի ձեռս զբերգն, յանկարՆ խանդաղատեալ ընդ ար- 
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տաս ուս տիկնոջն վասն աղետից առնն, թերևս և բար սոլ իժիբ 
ակն կալեալ գաղտ ի բանի լինէին ընդ բերդակալսն% ի ժամագիր 
ժամու, ելեալ գիշեր ալն լամրոցէն անկան ել ի վերալ բանակին 9 և 
տուեալ երդումն% թոզուին զԱրտագերս9 գալին ալսրէն ի բանակն 
ասեր եթէ ամրականբն խնդրեն աւուրս երկուս խորհել զինչ առ¬ 
նելս ց իցեն9 և ալնպէս վստահացեալ զօրոլն անկասկաՆ ի բուն 
լին էին։ Ալլ զմէջ գիշերաւ9 մինչ խոր ի բուն էր բ անակն% լանկարՆ 
բանալին դրունբ բազաբին9 և գունդ մի ընտիր ընտիր զօրաց մեղ¬ 
մով իմն և անբարբառ.9 սուսեր ի ձեռն9 մտեալ ի ղակիշն առն էին 
կոտորաՆ մեե9 ոչ դտեալ ընդդիմութիւն ի Պարսից կուսէ անտի։ 
Այււ անակնկալ հարուաե և տագնապն որ զհետ ալեր եկն% զար 
րտցուցին զՇապուհ9 որ ընդ ալն մտնա լան դ բրդէր ի ցասումն ք ղի 
լուաւ զփախուստ արբալորդւոլն Պապար որոլ գաղտ թողեալ ղբա¬ 
զա բն խրատու մ օրն* եգիտ ընդունելութիւն մեե ի ՀԼաղեսէ9 որ 
ցուցանէր նմա տեղի բնակութեան զնէոկեսարիա բազա բ Պոնտա- 
ցւոց9 և հրաման տալր կարգել նմա ռո՛ճիկս և ունել գնա մեՆալ 
շբով։ 8 ալն չափ մեՆարանաց կալսերն բատքալերեալ Աիւղակն և Ար– 
տաւան՝ առաբեցին հրեշտակս առ հ^աղէսք խնդրել ի նմանէ զօրս 
լօգնականութիւն և թագաւորեցուցանել Հալոց զՊապ։ Տալ զօրս 
չառնոլր լ անձն Վազէսք հալեցեալ ի հանդամանս ժամանակին• 
սակալն տալր պատուէր Տերենտեալ զօր ավար ի* մուՆանել զՊապ ի 
Հալս վարել զիշխանութիւն9 առանց առնլոլ ղանուն և զպատիւ 
թագաւորիք և զալս առնէր վասն ալնորիկ9 ղի մի ձգիցէ լանձն 
մեղադրանսյ որպէս թէ հակառակ ինչ դաշանցն գորՆիցէ։ Ա|» »«- 
մենալն անցբ շարժ էին լանհնարին ցասումն զՆապուհք որ դու– 
մարեալ զօր բաղում% սկիզբն առնէր աւերել բանդել զՀալս։ հ մեր¬ 
ձենալ նորա գահի հարեալ Պապար և ղի չունէր նա ուստեբ ակն 
օգնութեան՝ խոլս տալր հանդերձ ^իւղակաւ և Արտաւանաւ ի գը– 
լուխս լերանց որ բաժանեն զՀալս ի ^ոզբացւոց։ Ամիսս հինգ կա– 
ցեալ նոցա անդ լանտա ռախիտ և ի լեռն ալին վալրս* աշխատ արա¬ 
րին գթշնամիսնք որոց տեսեար եթէ ի զոլ~ր Նախեն զժամա– 
նակն վասն սաստկութետն ձմերալնոլն% ալրեցին զա մ են ալն Ն՜առ 
պտղատուք եղին զօրս լամենալն բերդս զոր առին զօրութեամբ 
ղին ու և կամ գաւով9 և բովանդակ զօրութեամբ իւրեանց անկան 
ի վերալ Արտագերիցք զոր առին լետ երկուստեբ ճակատուց որ 
սպառեցին զոլժ պահանորգացն։ ^ինն Արշակալ հանդերձ ամենալն 
գանձիւբն անկաւ ի ձեռս նոցա։ Այււ դէպբ ստիպեցին զՎ^ազէս 
առաբել գունդս զօր ավարութ եա մբ Արին թե ալ՝ օգնել Հալոց 9 եթէ 
Պարսիկբ նորոգեսցեն ղթ շնամ ութի ւնն։ 0 ակալն Նապուհք որոլ խո– 
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րամանկութեանն չգոյը չափ, և որ գիտէր, եթէ օգուտ անձինն 
այնպէս իմն պահանջեր մ տանել ի կեզեիս բարեկամ ութ եան՝ ջա¬ 
նա լր ի ձեռն արբանեկաց իւրոց աՆել գիւրև գՊապ։ Ցանգի ման էր 
գնա պատրուգակալ բարեկամ ութ եան, գի այնչափ ագատո ւթիւն շը– 
նորհեաց Կիլղակայ և Արտաւանայ, որոց, ասէր, լեալ էր գերի, 
անձին պահեալ զստուեր միայն թագաւորի։ Գիւրահտւան թագա- 
լորն անկեալ ի գաղտնի որոգայթն% տայր սպան անել ղերկոսին 
արսն և յղէր զգլուխ նոցա առ. Նապուհ իբրև ի նշան հպատտկու– 
թեան իւրոյէ Այս անագորոյն մահ հռչակ հարտւ վաղվաղակի ընգ 
ամենայն կողմանս։ Վ^ճարեալ էր վասն Հայող, եթէ Պարսից երկու- 
ցեալ ի գալստենէն \Լրինթեայ՝ չէր դադարեցուցեա լ գգորՆ դ ալա¬ 
ճան ութ հանն։ Ցւսաի հա՛ճեցան խնդրել ի ձեռն հրեշտակաց՝ Ըսա 
պայմանի դաշանցն Ցովիանու չլինել միջամուխ։ Վ^ազէս մերժէր 
գ պատգամն, և Տերենտիոս առաբէր երկոտասան լեգէոնօբ։ Շա¬ 
պուհ տրտունջ էիևէր գիրացն ե գելոց, նախ% թէ հակառակ գտ– 
շանցն Տովիանու ձեռն արկին Հռոմայեցիբ օգնական լինել Հայոց, 
երկբորգ անգամ՝ թէ չարարին երեսս պատգամաւորութեանն զոր 
առաբեաց կարգել յարդարել գիրսն. ապա համարելով գգաշինսն 
եղեեալս՝ կոչէր գագգս արուարձանեայս յօգնականութիւն, և պատ– 
րաստէր մ տանել ի ճակատ ի հասանել գարնայնոյն, տապալել զա– 
մենայն որ ինչ առանց նորա հա լան ութ եան գորնեալ էր 

ՀՀայս պատմութիւն \\մմիանոսի եթէ համեմատենբ քնգ պաա– 
մութեան ֆուգանդայ կը գտնեն բ արդարև տարբերութիւններ9 
կամ ման ալանդ պակաս, բլանդի Պապայ յունական զօրօբ թագա¬ 

լս րելուն նախընթաց դէպբ, զորս ւիշեցինբ աք*Գ Ց»մմիանոսէ՝ մե– 
Նաւ մասամբ չկան առ ք՝ ուզան դա յ. և այսր պատճառ այն է, որ 
ֆուգանդ թոՂէով Պապայ պատմութեան սկգբան պարագաներն% 
կ՚առնու գպատմութիւն իլր Պապայ Հայաստան մտնելէն հռո– 
մայեցի գօրօբ աո աջնորդութեամբ Տերենտի և Արինթետյ գօրա– 
վարաց *\%աղեսի։ Ց»յսպէս ֆ ուզան դա յ պատմութիւնն գՊապայ կ՛սկսի 
այս պատմագրին Ե* դպրութեան առաջին գլխէն, ինչպէս պի"*ի 
տեսնենբ ւ Գանբ այժմ մեր պատմութեան կարգին, այսինբն առ 
այնս որ դիպեցան ի Հայս առ Արշակ աւ յետ դաշանցն Ցովիտնու։ 

Ձ9. Ցովիանոս մ եռալ դաշնադրութեան յա^օրք. տարին ^364)» 
1ւ 1Լաղենտ իանոս (364-376) առնլով զկայսբութիւնն՝ իսկ և իսկ 
ընտրեց իւր օգնական ղեղբայր իւր ղՎ^աղէս (364—379)» տալով 
նմա ղարևելս, մինչ ինբն առաւ զարևմուտսէ Փ՝էպէտ Հռոմայե– 

տԷք (է^ա ® ովիանոս) ի նեղ անկեալ թողին ղՀայս իւր եսանց բախ՝՝ 
աին% Հս*յբ չթԲղիև գնոսա։ (\ւսաի ըստ պատմութեան ֆուգանգայ, 
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մւ է հաւանական 9 Հայր պատշա՛ճ դատ եզան ղրկել պատգամ աւո– 
վաութիլն աո. նորապսակ կայսրն։ ֆ՝է Հայք ^ մաօր ղրկեցին 
զալս պատգամ աւորութիւն՝ չէ մեգ ստույգի է. յայտ» սակայն էր 
այն% ազգ ինչ րոզորոյ առ. հռոմ էական ազգն9 թէ ինչ իրտւամր 
թողին Հռ ոմայեցիր ի վաղուց դաշնակից ազգ մի հաճոյից բարրա- 
յւոս թշնամւոյն• ուստի և9 ասէ պատմութիւննք պաագամաւորու– 
թեան առաջին նպատակն էր յիշեցունել կայսեր զհին դաշնակցու- 
թիլն ազգին 9 և թէ հ ռոմ էական ժողովրդեան նոլիրական պարտրն 
էր օգնել Հայոց գէթ ի մեն՜ կարօտութեան։ Պատգամաւորութեան 
նուիրական րնոլթխ.նն անտի ևս յայտնի է» որ այս անգամ ազգին 
հոգևոր գլուխն ընտրեցալ գլուխ և առաջնորդ այն պատգամ աւո– 
րութեան, այն է մենն Ներսէս 9 որ կը թուի դիտմամր յանձն աոաՆ 
անձամբ երթալ պատգամաւոր հանդերձ երևելի նախարարօ ր ո– 
մամրր։ Նախարարր զորոց անուանսն կու տայ ֆուգանդ՝ դարձան 
արդարև ոչ անյոյս ի Հայս9 րա19 առանց *Ներսիսի»–֊€\Լպա վասն 
խաղաղոլթեան ուխտին միարանութեան դաշինն որ էր աշխարհին 
Հայոց ընդ կայսերն Ցունաց՝ գէպ եղև առարել անդր կազմու- 
թեամր մեՆաւ աբրային Հայոց ինրնին զմեՆ կաթողիկոսն Հայոց 
զներսէս9 և ի մենամենացն Հայոց սատրապս տասն9 ղի երթիցեն 
և ի մէջ կայսերն և ի մ էջ իւրեանց զոլխտն հաւանութեան և 
խաղաղութեան նորոգեսցեն։ IXպա չոգան գնացին հասին ի կայսե¬ 
րական պաղատն թագաւորացն Ցունաց։••• Մյսորիկ են իշխանրն 
որ ր չոգան ի թագա լոր էն մեՆԷ յԱրշակայ ի Հայոց աշխարհէն առ 
կայսրն Շունաց առ *\%աղէս։ Ննրնին մեՆ եպիսկոպոսապետն Հայոց 
^ՆերսԷսք և մեն՜ նա հա պետն Մամիկոնեան տոհմին Վշահան ք եղ¬ 
բայր մենի սպարապետին Հայոց9 և ընդ նմա Մեկեն ն ահա պետն 
Հեշաունեաց և Մեհառ նա հա պետն Մնձևացեացյ ^ար^ո^ Մաղխազ 
նա հա պետն )Ըորխոռունեաց9 և Գեմետ նահապետն Գնթունեացք և 
հիշկէն նահապետն ֆագէնից9 և Ցուրիկ նահապետն Հրսիձորոյ9 և 
Վրկէն նահապետն Հարուժենից։ Օո^ա չոգան ի սէր մի արան ու– 
թեան առ կայսրն Վ^աղէս, որ արգել արսորեաց զմեՆ րահտնայտ– 
պետն ՆերսէսՖ (ֆուզ* 1*. Ե> 

Մսացար ձառ անց Ներսիսին։ Վ^աղէս էր արիանոս9 և կը հա¬ 
լան էր ուղղափառ կոչոլան9 այն է Նիկիական հաւատոյն կողման 
եպիսկոպոսներնք նա և արսորեաց իսկ (866) Կոստանդնուպոլսոյ 
արիանոս եպիսկոպոսին հետ չմիաբանող եպիսկոպոսներ։ Ջէ ան– 
հա լան ական 9 թէ և Ներսէս, որ իբրև պատգամաւոր կը գտնուէր 
յարևմուտս9 թերևս ի ^ոստանդնուպո լիս՝ արսորուեցաւ այն եպիս– 
կոպոսաց հետ։ Ըսա* ֆուգանդ այ՝ որպէս թէ կայսեր միամօր որդին • 
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միալն ժառանգ թագա լոր ութեանն էր հիլանգ9 և կա լորն որ ի 
սկզբան պատուով ընկա լալ զներսէս՝ խնդրեց ի նման է ք-^շկ^Լ 
զորդխե աղօթիւբ9 և Ներսէս իմացունելո վ նմա9 թէ քրիստոս կարող 
էր բժշկել գորգին9 եթէ կա լորն դաունալր լուղղափառութիւն 
աուաւ նմա հնգետասան օր ժամանակ։ ^ալսրն բարկանալով կը 
մերժէ զներսէս 9 և պալմանեալ օրը կը մեռնի պատանին։ Ներսէս 
կոլ տալ նմա լոլս* թէ պիտի լառն էր որդին 9 եթէ գա1ք կա լորն 
/ուղիղ հաւատս։ Վ^աղէս առաւել ևս զալրանալով՝ կը հրամալէ 
կորուսանել զներսէս, և մեեամեե բն հաղիւ կազատեն զնաք որ 
կաբսորուի հանդերձ ալլովր ի կղզի մի ամալիք ուր հրաշիւբ կը 
կերակրի Ներս էս իլրովբն9 մինչև զկնի մահու կալսերն կա րձակուի 
և կը դառնալ ի Հալս•—ւքէալնու ժամտնակալ թագաւորն մեե 
Ցունաց Վ^աղէս ի խոաորութեան հերետիկոսութեան Արիանոսաց 
էր։ Նբրև ետես զնոսա (զպատգամաւորսն Հալոց)՝ զառաջինն մեեաւ 
շբով մեՆարեաց զնոսա։ Ապա գէպ եղևք գի որդի միամօր կալսերն« 
ալն իսկ գտանէր նորա զա լակ ք անկեալ գնէր լախտ սաստիկ հի֊ 
լանդու թեան։ Թագաւորն վասն աղօթս առնելսլ ի վերալ մանկանն 
ստիպէր զսուրբ կաթողիկոսն Հալոց զներսէս։ Ե«(ք նա ասէ• Եթէ 
հալատասցես թէ տէր մեր Շիսուս ՀրՒ ստոս ոք*էի է և֊ են ունդ 
Աստուեոլ միտեին լիսկոլթենէ Հօր9 և ոչ արարաե՝* • • էին ի մ երաշ֊ 
խաւոր ղի զմանոլկն ողջ անարատ առաջի բո կալալց։ Եւ ղալե լա– 
ւել9 եթէ լօրէ լալնմանէ մինչև լաւուրս հնգետասան անսացեալ 
Քեզ. եթէ ոչ եկեսցես լա֊ղիդ հաւատս՝ լետ էնլոլ եգեալ կիաին 
մեռցի մանուկն։ Նբրև լսէր թագաւորն ղալս ամենալն՝ լուռ ևեթ 
կալր9 գոտն ղոտամբ արկեալ9 արմուկն ի եունգ9 և ձեռն ի եը֊ 
նօտի։ Ապա մեեապէս ի ցասումն բրգեալ տալ հրաման երկաթի 
կապանօբ կապել զսուրբ եպիսկոպոսապետն և արկանել ի փի*֊~ 
ղակէ9 մինչև տեսեալ ուշ ունիցի մանկանն9 եթէ կեցցէ թէ ոչ։** 
I1 լնուլ աւուրցն հնգետասանից սատակեց ալ որդի կալսերն։ Նբրև 
ելաց և կոեեցաւ՝ ետ հրամանք և աեին առաջի իւր զսուրբն Ներ֊ 
սէս։ Մօտ առ ինքն կոչեալ հարցանէր9 եթէ ի ձէնջ եզև ման¬ 
կանն մեռանել։ Նսկ նա ետ պատասխանի և ասէ• Հնգետասան օր 
երկարեաց ՝$րիստոս9 թերևս գ"՚րձջիբ* և ալժմ եթէ հաւատաւ֊ 
ցես՝ կարող է որդին Աստուեոլ Ցէւսուս քրիստոս լարուցանել գնա։ 
ՏԼալրացեալ ընդ բանսն թագաւորն՝ կամեցա» լ գնա չարամահ առ¬ 
նել• ապա մատուցեալ առ թագաւորն աւագգրանն՝* • • հաղիւ 
հաղիւ կարացին ի հալան աեել զթագաւորնք և արկին լալն չափս9 
գի աբսորեսցի մի ալն։ 3>ի աս էին• Ոչ երբէբ ուրեբ եղեալ է9 ոչ ի 
մէջ թշնամեաց և ոչ ի մէջ պատերազմի՝ թարմատար հրեշտա- 
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ինչ կուլ և կապք թող թէ մահ* և սա ալր մեհ է և աււսգ, 
և աշխարհի միոլ գլուխ։** Աէաաւյ նոցտ թագալ որն, և հրաման ետ 
աքսորել գերան և լին *ներսէս ի կՂհՒ ^ ժեհ ովկիանու ահագին հո– 
վուն, ւանապատ թանջուր տեղի մի, ուր ոչ բոլս ինչ գալար և ոչ ար֊ 
մատ էնչ, և ոչ ալլ ինչ ամենևին որ ինչ ի պէտս մարգկան լինիցի, 
բո»լց միալն քար և աւազ ապառաժ, և ոչ ՛ճանապարհ ուլ։եք Ը^գ 
ալն, և ոչ գնացք ինչ նաւաց։ Էին ընդ նմա արջ ելթանասունք 
և լիւրոցն երկու, անուն միոլն էհաստոմ սարկաւադ, և երկրորդին% 
Տիրանամ ։ է\ր տկարագոլնքն էին ի նոսա% սկսան նքոզել Նարաւել 
նուազել և ներգևել գորսովել ի քաղցոլ և ի Նարաւոլ։** Եւ ասէ 
*Ներսէս. *\՝իք հ՜ունչւ ամենեքեան։ Եւ ի գնել նոցա երիցս անգամ 
Ն՜ունլւ և կալ լաղօթս* չարեաւ ի հովու անդ հողմ սաստիկ լոլժ, 
և սկսաւ ընկենուլ ի կղզի անդր ձուկն սաստիկ, մինչև շեղջս շեղջս 
կուտէր ի ցամաքի կղզլոչն, և ընդ նմին փայտ սաստիկ չոչժ։ Նբրև 
^անին կուտեցին զփաչան% խորհէին թէ հուր պիտոչ է* չան կար֊ 
Ն՜տկի ինքնին լուցեալ փալան հրով վառ էր, և լարուցեալք լեա 
զազօթսն կատարելսլ մատեան արկին ի խորովս և բազմեցան չու- 
առել։ Եւ իբրև կերան% պէտք եղև ըմպելոլ յ՛ուր* և չոտն եկաց 
սուրբն է երսէս, և մատուցեալ փորեաց զաւազն ի կղզւոջ, և բը֊ 
խեաց աղբիւր* ջուր քէաՂՏՕ ^ անոչշ, և անտի ըմպէին որ ք հա¬ 
նապազորդ էին ի կղզւսջն։ Ալսպէս հանապազ հանդերձ եղբարբքն 
արեգական մտանելոլ կալին, և ապա տէրունատուր կերակրովն ու¬ 
րախ լին էին լընգենուլ ալեացն զ կերակուր։ • • ՀՀալս օրինակ համակ 
տալր նոցա ղքաջալերութիւն սուրբն Ներսէս ամս ինն որ եղեն 
լալն կղզւոջ։*** Նբրև սատակեցաւ կալսրն% դարձան ամենալն հո- 
վիւքն եպիսկոպոս ք որք աքսորեալք էին, լալնժամ դարձաւ և 
սուրբ կաթողիկոսն Ներսէս» (թուզ. 1*. Ե, ՀՀ, 

Այս պատմութեան առաջին մասն, թէ *Ներսէս գնաց հրեշտա֊ 
կութեամբ առ Վ^աղէս, և որևիցէ պատճառալ աքսորուեցաւ աղան¬ 
դամիտ կալսերէն, անտարակոլս քիչ ժամանակ և ոչ ինը տարիՀ 
և ապա դարձաւ ի Լալս։ չէ ան հա լան ական, ոչ ալն չափ վասն 
վկալութեան Ւ*որենացւոլն, որ ղնոլն պաամոլթիլն կը կրկնէ հա– 
մառօտիւ հանդերձ սքանչելեօք կերակրելոլ ի ձկանց, որչափ վասն 
ղի աքսորել եպիսկոպոսոլնս հակառակ դաւանութենէ% սովոր էր 
Վ^ազէս, և որպէս ասացալ չէ անհալանական, թէ և Ղէերսէս հա*Լ - 
դիպեցաւ նոլն բախտին։ *Նալով պատմութեան միւս պարագանե– 
րուն, ալն է մահուն կալսրորդւոլն գուշակութեամբ Նևրսիսի, պա– 
հանջելոլ սորա կալսեր դարձն իբրև պալման բժշկութեան, նա և 
լարութեան իսկ որդւոլն, և մանալանդ հրաշիւք կերակրելոլն նո– 
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րա իւրովքն ի հրաշալի ձկանց չամաչի կղզւոջ ուրեք Ովկիանու 
(Միջերկրակ անին)% են վեպքք հաւանականապես առնուաՆ վկա չարա֊ 
նութենէ ուստեք վարուցն Ներսիսի, ուր ինչ ինչ խառն էր և ի 
պտտմութենէ– վարուց Ւարսղի» Զէ ան հա լան ական նոչնպէրս 1ւ աչն 
զոր կը պատ մ է– է՝ ուզանդ, թէր Արշակ նեղանալով կաչսեր վասն 
աքսորանացն Ներսիսի՝ արար թ՛շնամական ինչ ասպատակ 
դնելով ի կողմանս ինչ ^եսարիոչ, բաչց ոչ (Լզվեց ամ զմիմեանց 
զ^ետն*— ձԵկին հասին դեսպանքն երթեալք ի կաչսեր էրն առ թա¬ 
գա լորն Հաչոց \Լրշակ, և մատուց անէին նմա զհրովարտակն կաչ– 
սերն... և զանթիւ կարասի գանձուց առաջի թադաւորին։ Ււ»^ 
թադաւորն Ար շակ իբրև, լուաւ և ետես զաչս ամեն աչն՝ անշնորհ 
առներ զտա լիսն և. զբերելիսն կարասոչն։ Ւ ցասումն մեեապէռ 
րարկոլթեամր ընդ կաչսերն նիլթեաց, եթե զիարդ իշխեաց արդե– 
լսւ֊լ զաչնպիսի աչր զմեե և. զպաաոլական, ղդլուխ և զվարդապեա 
զառ աջն որ դ աշխարհի և զթադաւորութեան միոջ։ Չարինք բա¬ 
զումք, ասեք ի վերաչ կաչսերն, և ձեր ի բերելդ• քարինք և. մեր 
շատ կան ի թափել զատամունս նորա՝ ի տալն, և ձեր՝ ի բերելդ♦ 
զմեր վատթարութիւնս չո տարաչց♦ արդ աչդ մ երախաեացդ ես դար֊ 
ձուցանեմ։ Տաչր հրաման Վ%ասակաչ իւրում զօրավարին զօր ժողո¬ 
վել, գունդս բովանդակել, ելանել հարկանել և աւար առնուլ 
զկողմանս %ամրաց։ հսկ զորապետն սպարապետն Վ^ասակ վաղվա֊ 
ղակի զտուեալ հրամանս նորա կատարեր• հարկանէր աւար առնոչր՝ 
զկողմանս Գամրաց մինչև ի քաղաքն \1նկուրացւոց» զվեց ամ մի֊ 
մեանց զհետ ալերէր զաշխարհ սահմանացն Յունաց» (Ւուզ* 1** 

30, ֆուգանդ Ներսիսի բացա կա չութ եան առթիւ կու տալ 
մեզ 1^ադ անուն եպիսկոպոսի ոլրուք պատմութիւնը։ Այււ ^ադ 
ըստ Ւուզանդաչ եր ձեռնասուն Ներսիսի, ձեռնադրեալ ի նմանէ֊ 
եպիսկոպոս ք՝ագրևանդտչ և \Լրշար ունեաց։ Սմա չանձնաե եը ^եր– 
սեօ աղքատանոց աց տեսչութիւնը։ Աչլուր կը կոչե փա ք՝ուզանդ 
€ա թո ռակից» Ղւերսիսի (I1. ԺԵ.)։ Ներսէսք ըստ Ւուզանդաչ, է 
գնալն ի Շոչնս՝ թողուց փադ տեղակալ, որ հաւատարմութեամբ 
կատարեց զի*~ր պաշտոն է էր աղքատասեր ք խնամոտ, անաչառ է 
Ւուզանդ չհաներ զխադ ևս անմասն սքանչելադորՆութեան պար- 
գևեն։ Լիւանդք կը բժշկեին ի ձեռն նորա• շտեմարանք և մա֊ 
քլանք զոր կը թափեր (կր պարպեր) ի պե*օս աղքատաց՝ կը 
լեուին հրտշիւք։ *\՝ողք հարեալք կուրութեամբ կը բերեն չետ 
զիւրեանց դողօնն, և մե Նա պարգև, էեալ կը մեկնինւ ևք որ ըստ 
Ւուզանդտչ խաղապատեին զՊապ, և զորս չաչտ չանդիման կը 
տեսներ ամեն մարդ՝ զոտնաձաչն մի աչն առեալ, որպես զեերսիսիր 
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նոլնպէս պխադալ՝ լին էին աներևոլթ*—<ւ\Լլրս այս Ւաք. բուն էր ի 
*\արին գաւառէ, ի գեղջէ Մարագալ* ձեռնասուն էր առ եպիսկո¬ 
պոս ա պետին Ներսիսի, զտռաջեաւ իւրով զսա էր սնուցեալ։ Ա|հ 
իբրև միաս աջողակս եբեր և լա ռաջա դէ մ եզև ի հաւաաս և հա– 
ւաաարի մ լամ են ալն գորես գտաւ, ևս առաւել ի պաշտօնն զոր օւ– 
նէր և ի սէր ընդ եկեղեցին \ճստուՆոլ% ապա աղքատ աց ևս տես չու¬ 
թի ւն ի սրբոլն Ներսիսէ սմա հաւաաացալ, և լալն ժամ ևս առաւե լ 
զբարեխնամ ութիւն ցուցանէր։ Աւղա եպիսկոպոսապետն Ներս էս լոր– 
Ժամ երթալր լուզեգնացութիւնն լերկիրն Տուն աց՝ ձեռնադրեաց 
քա|« Ւաք. լեպիսկոպոսութիւն ֆագրևանդալ և Արշարուն եաց, և 
եթոզ զսա իւր փոխանակ ետեղապահ և գնաց։ Ես^ աշխարհ ամե– 
նալն Հալոց լե զուին, ի գաւառաց գաւառաց, կողմանց կողմ անց, 
աեղեաց տեղեաց, մեՆամեՆք > աշխարհակալ^, գտւաււատեարք , նա- 
հա պետք մեՆազգեացք և ամենալն ուխտ քահանա լութեան , ժո¬ 
ղովք միաբանական ժոզովրդոցն, ի սուգ ախրութեան ընկղաէեալ 
էին վասն իլրեանց հօտապետ գլխաւորին, ղի հեռացաւ ի նոցտնէ։ 
Նսկ սուրբն Ւաք եպիսկոպոսն առհասարակ աշխարհին տալր հրա¬ 
ման՝ ի պահս և լաղօթս մ տանել և ի խնդրուաՆս, զի դարձ լիցի 
սրբոլն Ներսիսի։ Եւ զա մ են ալն ժամանակս որչափ և արգելաւ նա 
անդ՝ համակ խնգրէին պահօք ժողովուրդքն, և լամենալնի իսկ 
Ւ*ադն առաջնորդէր նոցա ոչինչ պակաս քան զիւրեանց բուն զհով– 
ոլապետն Ներսէս մինչև ի գալուստն նորա, մինչև կատարեաց 
$էր զաշխարհի խնդրուաՆս» և դարձալ սուրբն Ներսէս ի տեղի 
իւր»ւ Եւ֊ որովհետև անաչառ էր «բազում անգամ կշտամ– 
բէր9 ասէ ֆուգանդ, և լանդիմանէր զթ ադա լորն Արշակ և զամե– 
նալն մեՆամեՆս և զիշխանս, ման ալանդ լորժամ ստիպէին գնա, 
թհ Նկ % ուղզեա սեղան լեկեղեցւոջն լա սանն լԱրշա կալանն Լոր էր 
ի վի՛ճակի նորա լ\Լրշարունիս^։ Ես» էհս էր նա, ետ եղա պահ եմ, և 
ոչինչ առանց ալևորիկ որ թողն ղիս հալրն՝ ունիմ իշխանու– 
թիւն գորՆել ինչ։ \Լպա կամեցեալ Արշակ թագաւորն պատրուա– 
կաւ և ագահութեամբ կարասոլն մեքենա լիլ խաբել զսուրբ եպիս¬ 
կոպոսն բազում ոսկի և բազում գանձս արՆաթոլ և բազում 
նժոլգս զար քուն ական ձիոց արքունի օճառովք, ոսկիվարաւանդ 
ապրդմովն տալր նմա, պատրել հաճել զմիտս նորա, լինքն լանգու– 
ցանել։ Ւօ(ք նա զկարասին զոր առնոլր լարքալէն՝ լանդիման նորա 
աղքատաց բաշխէր, և զլանդիմանութիւնն ոչինչ թուլացուցանէր, 
մինչև հրաման տալր արքալ հալաՆել զեպիսկոպոսն հրադ ի բա¬ 
նա կէ անտի։ Նսկ նա առ շրջել ընդ աշխարհն, կարգել և խրտտել, 
ուսուցանել և դարմանել զաղքատսն, որպէս էր նմա լտնձն արա– 
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րեալ սրբոլն նևրսիսի և իսր գնացեալ։ վազում նշանբ և արոսեստբ 
և զօրոսթիսնբ, րժշկաւթիսնբ հիսանգաց լինեին ի ձեռս նորա։ 
Նրրև. պաշտեր զաղքատսն և սպառեր թափեր զա մ են ալն յոսրանս 
և. զեոր ամանս և զմառանս գինսոյն, և֊ զկարասս ամենայն մ առա֊ 
նացն տայր բաշխել աղբատաց՝ երթայր յա յ լոս մ ասոսր տեսան էր 
լքքեալ էն բնին իբրև֊ ի հրամանէ Աստոսեոյ, և դարձեալ օր ըստ 
օրե մատակարարեր աղբատացն։ Ւ ժամանակեան մէոջ եկին գողբ 
և գողացան զեզէնս եկեղեցսոյն սրբոյ զհ՚ադայ եպիսկոպոսին, առին 
և գնացին։ \՝սկ է միսսոսմ ասոսր աչբ կոսրացեալ եղեն գողոցն, 
և ինբեանբ յանիմտստս առ. խարխտփս եկին ահին ի դոսրս սրբոյն 
\**ադայ զա մ են այն եզինսն։ Նսկ ինբն սոսրբ հ՛ագ ելեալ տեսանէր 
զնոսա, և. գոհանայր զՏեարսնէ, որ այնչափ վերակացոս և այցելոս 
եզեւ հասատացելոց իսրոց։ ^Հայր յաղօթս եպիսկոպոսն հ՛ագ 1ս բր– 
մ՜շկեր զաչս գողոցն, և հրաման տայր լոսանալ զանձն նոցա, և 
գներ ՛ճաշ արսաջի նոցա և բս*ջ ոսրախ առներ զնոսա մեՆապէսւ 
Աս^ա օրհներ զնոսա և տայր ղեզինսն, զոր իսրեանց եք գոզացեալ, 
և. արձակեր զնոսա զիսրեանց ՛ճանապարհն, և գնացին։ Եւ էի*** 
նորա երկոս գստերբ* 1ս ետ զմինն Ասր կոյ ոսմեմն կին, 1ս զկնի 
աներոյն իսրոյ նա կալաս զա թոռն Թագալն \քՒոսզ* Գ. *ք*.), Ը ստ 
ֆոսզտնգայ ներս ես դոհ եք մեՆապես զհ՚ագայ, մանասանգ երբ 
յետ դարձին ի Շոսնաց տեսաս նորա անարատ վարբը ե. իմաստուն 
գնացբը• ւՆրրէս եկն հայրապետն ներս էս ի Հայս և ի վերայ հա֊ 
սաներ իսրոսմ ետեղապահին սրրոյն Ւադայ, զի եք կացեալ ի ճշմար֊ 
տոսթեան և. յոսղղոսթեան, ե գնացեալ եք զճանապարհս տեաոն 
Մստոսեոյ, զի զհ՚ադ զհոգևոր որդեակն իսր եգիտ րստ կամացն9 
որպես ինբն կամեր՝ զնա տնձկով տեսանէր• այլ յորժամ էսեք է 
հ՛ագայ զամենայն զանօրէնոսթիսնսն չարոսթեան եոսռ գնացիցն 
թագասորին՝ տրտմեր էա1ր ^Ղ(1ա10 ^ կոՆէր մեեամեե հեՆեՆա– 
նօբ9 (ք՝ոսզ* 1** յ»1)*.)* 

31. Մինչ այս մինչ այն% Նապոսհ, ժառանգական թշնամին 
Հայոց՝ կսպառնալւ, և մեՆագոյն աղէտբ այն եէն, զի մեե մասն 
նախարարաց Հայոց էին րաժանեալ թագա սորեն, կամ ոչ սերտիս 
մի րնգ նմա։ Ցարձակոսմն ի կողմ անէ Պարսից եկաս հոսպ ընդ 
հոսպք ոչ մի անգամ միայն, այլ բազմիցս» և թեպետ Արշակ իսր 
աննման զօրավարովն Աասակաս բաջոսթեամր դե մ դրաս իբր Հորս 
կամ հինգ տարի՝ սակայն լբեալ պարտասեալ ի վախճանի, բռնա– 
դատեալ 1ս իսր նախարարներեն, որ մի ըստ միոջե լոսՆան բակե- 
ցան, ձեռս տոսին ի թշնամին՝ ստիպոսեցաս երթալ անձամբ առ 
էւապոսհ։ ք^ոսզանդ երկար 1ս մանր կը պատ մ է Հայաստանի այս 
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հնգամեալ վիճակն , ինչպես նաև զան ձն ատ ուր լինելն Ար շակալ 
հանդերձ աղետիւք որ եկան է վեր ալ ազգին։ ԱՀա Ւուզանգալ 
պատմութիւնն, զոր քաղելով կը գնենք՝ թողլով աւելաբանութիւն– 
ներնյ ման ալանդ թուոց մասին։ 

*Նբրև եղև խաղաղութիւն ի մ էջ թագաւորին Յունաց (Յո– 
վիանու) և ի մ էջ թագաւորին Պարսից՝ ալնուհե տև կազմ էր զզօրս 
իւր Նապուհ, և խաղաց ի վերալ Ար շակալ մարտի պատերազմաւ։ 
Իս^ սահմանապահին թագաւորին Հալոց որ նստ էին ի Գանձակ 
Ատրպտտականի՝ վազ ազգ առնէին նաՏա զիրսն9 մինչչև հասեալ էր 
նա ի սահմանս Ատրպատականի։ Նբրև զալն ք^.ա||) Արշակ՝ հրա– 
4քան տալր Վ^ասակալ իւրում սպարապետին կազմել զամենալն զզօրս 
իւր և հասանել ի գիմի հարկտնել թագաւորին Պարսից Նապհոլտ 
Ապա արագ ժոզովեալ ի մի վալր՝ հանգէս առնէր Վ^ասակ սպարա¬ 
պետն ամենալն զօրացն Հալոց, և գտան հեՆելազօր սպառազէնք 
կուո. վառեալք նի զա կա լոր ք համակ վաթսուն բի*֊ր (I)» միասիրտք, 
միա/ւանք, միամիտի։ Հանդերձ նոքօք լառ. աջ խաղալր Վ^ասակ, 
հասանէր, բախեալ ի գիմի հարկանէր թագաւորին Պարսից» (ք՝ուզ» 
Դ. ԻԱ.)* Ը<#ա ք* ուզան գալ՝ ալս Հակա տուն մ էջ լաղթող հանդիսա¬ 
ցան Հալք ։ Նապուհ որ գրաե էր ի մտի չտալ ոգի առնուլ 
Արշակալ՝ աւելի մեՆ պատրաստութեամբ լարձակեցաւ, և ալս ան¬ 
գամ լերիս առաջս ք լորոց միոլնյ եթէ պարտ է հալա տալ մուզան» 
գալ՝ կը զօրավարէր Նապուհ անձամբ։ Հալք ալս անգամ ևս մղե¬ 
ցին երեի բաժիններն ևս»—ձէագաւոլ։ն Պարսից միւսանգամ ժողո¬ 
վեր զզօրս իւր անթիւ և անհամար իբրև զաւազ առ ափն եովու, 
և փիղս բազումսք և ընդ երիս բաժանեալ զզօրսն՝ երկուց գնգացն 
զԱնգիկան և զՀազարաւուխտ զօրագլոլխս կացուցանէր, և միում 
գնդին ինքնին թագաւորն էին էր զորագլուխ։ Եւ. հրաման տալր 
զօրացն ընդ երիս տեղիս խաղալ մ տանել ար շալել լաշխարհն Հալ– 
ոց։ Ա|« բանի վաղագոլն ազգ լինէին առ թագաւորն Հալոց Ար– 
շակ և առ զօրավարն նոցին Աասակ» բազում զօր ժողովեցին, և 
թէ բիւ-ր աճապարեցին՝ սակալն զօրին Պարսից արշաւէին լերկիրն 
Հալոց և ընդ երիս ասպաաակէին։ Ապա և թագաւորն Արշակ զիւ֊ր 
զօրսն բաժան էր ընդ երիս , և տալր ղմի գունդն ՂՀասակալ սպա¬ 
րապետին ք և զերկրորգ գունդն ի ձեռն ք^ագոսի եզբօր նորին, որ 
ի գորե արութեան իաջ էր անհնարինէ բալց ի գորե իմաստու– 
թեան բախահր էր, և զմիւս գունդն իսկ թագաւորն Արշակ աու– 

՝նոլր։ Ապա գալը սպարապետն Վ^ասակ, գտանէր զառ աջին առաջն 
զօրացն Պարսից զ Հազարաւոլխտն, զի հասեալ էին ի գա լառն Վա– 
ն անգալ, ի տեղւոջն որ անուանեալ կոչէր Նրևեալ, և բախ էր ընդ- 
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դէմ զօրացն Պարսից մարտիս պատերազմ ալ։ 1՝ պարտութիւն մատ֊ 
նեցան զօրբն Պարսից, դարձան ի փախուստ, ցրուեցան սփռեցան։ 
Նոլնպէս և (ագոս հանդերձ զօրօ բ որ ընդ ի*֊րե– էին՝ գտան էր 
զառ.աջ երկրորդ զօրացն Պարսից և գԱնդիկան զօրադլուխ նոցաք 
զի հասեալ մաՆեալ բանակէին ի վեր ալ ձկնատենիցն Աք&եստալ։ 
Վաք զգացին զօրբն Պարսից զհասանել Յագոսին, և պատրաստե– 
ցան ի մարտ պատերազմի ընդդէմ զօրացն Հալոց։ ՕԼպա հասանէր 
Ւագոսն ամենալն դնգալն, ընդդէմ լարձակէին ՚ճակատուն Պարսիցք 
անդէն հարկանէին սատակէին։ \Լպա դիպէր Ւագոսն գնդին փղացն, 
և տեսանէր զմի ի փզաց անտի մեՆապէս զարդարեալ, և գարբու¬ 
նակ ան նշանս ի վեր ալ արձակեալ։ Համարեցաս զթ՜ա գա լորն ի փղին 
լալն միկ, իջան էր լերիվարէն, հանեալ զս ուսերն իսր լարձակէր ի 
վերալ փղին, զէն վերացոլց եմ ուտ ի ներբոլ փղին, հարկանէր 
գնևրդս փղին, և անդէն ընկենոլր զփիղն ի վերալ անձին իւրոլ, 1ւ 
սատակէին երկոբեան, զի ոչ ժամանէր ելանել ի ներքուստ ի փղէն։ 
Նսկ թագաւորն Արշակ հանդերձ զօրօբն որ ընդ ի*֊րն էին՝ հասա¬ 
նէր դտանէր զինքնին թագաւորն Նապուհ, զի հասեալ մաՆեալ 
բանակեալ էր ի գա լառ. էն Ւասենոլ ի տեղիսն որ անոսանեալ կոչի 
Ոսխա։ Ապա անկանէր զիշերի ար բալն Արշակ ի վերալ բանակին 
Պարսից։ ՑԱստոսՆոլ եղև մեՆ աջողոլթիլն լաղթութեան* Ապա ի 
կողմանս Պարսից ա սպա տակ էին 9 և հարկանէին մինչև ի կոզմանս 
որ կոչին Պարտիզանն (Ւուզ, 1*. Եք՝»)* 

ՅՑ. Անմիաբանութեան վյրալ որ արդէն կը տիրէր ի մ էջ 
Արշակալ և նախարարաց՝ լասելաս ուրիշ վիշտ։ Ա^երուժան ոմն 
ԱրՆրունիք թերևս ի վրէժ կոտորաՆին ԱրՆրոսնեաց տոհմին ա*– 
Տիրանալ՝ ապստամբելով լԱրշակալ գնաց աո. Նապուհ, և ուրա¬ 
նալով գհալատն՝ եղալ ալնուհետև առաջնորդ գրեթէ լամ են ալն 
արշաւտնս զօրուն Պարսից,-ւՅալնմ ժամանակի ապստամբեաց յար– 
բալէն Հալոց մի ոմն ի նախարարաց մեՆամեՆացն, Մերուժան անուն 
ԱրՆրունի9 և չոգալ եկաց առաջի թադաւորին Պարսից Նապհոլ, և 
գնէր ընդ նմա ուխտ երդմամբ, զի լաւիտեան Նառալ լիզի նմա։ 
Ուրացտւ ի կենացն իլրոց զոր լԱստուաՆն ունէր, զի եթոզ զօ– 
րէնս բրիստոնէութետն և խոստովան եղև վասն անձին իւրոլ, թէ 
չեմ բրիստոնեալ, և կալալ զօրէնս մազդեզանցն, ալսինբն զմո– 
գուցն, երկիր եպագ արեգական և կրակի և խոստովան եղև, թէ 
աստուտՆբ ալն են զոր թագաւորն Պս։րսից պաշտէ։ Եք. ուխտ 

* ԸնԳ Նապհոլ լալնմհետէ, թէ իցէ և կարասցէ լաղթել Նապուհ 
Հալոց և ունևլ զաշխարհն և ինձ դարձ լիզի \իժ աշխարհն և լիմ 
տունն՝ նախ ես, աս է, շինեցի ց ատրուշան լիմ ում տանն սեպհա- 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



99 

կանին, ալսինչլն տուն կրակին պաշտելոլ։ Եւ գզօրսն Պարսից 
պատրաստեին առաւել ևս բան զա ռա ջինն, և տրլաջնորդ ու նէէ>ն 
զչարագսրՆն Մեր ուժան, ասպատակել լաշխարհն Հալոց։ 8 ան– 
կարՆօրկն ալրեացաւեր զերկիրն Հալոց առն էին առաջնորդ Մերու– 
ժանալ. զարս տալին ի կոխումն փղացք և զկանալս ընդ ցից սար 
լից հանէինք աոնուին կոտորեին զամենալն բնակիչս վերնադաւա– 
ռացն Հալոց։ Մինչդեռ, թ ադա լորն Արշակ ի կողմանս ստորին դա– 
ւառացն լԱնդեղ տան եր լուտեստ% զմիջնաշխարհն բան դե ալ րրեալ 
զօրբն Պարսից ապա կանեին։ Մպա զորաժողով լիներ *Լասակ զորա¬ 
վարն Հալոց, 1ւ որ հասին ի Ժամանակի անդ ի ձեռս նորա տասն 
հազար հեՆեալ ընտիր ընտիր և բաջ ալրևձի, կազմ դփնու և բա¬ 
զում պատրաստուխեամր, և հանդերձ նօբօբ խաղալր, ի կիրթ՛ 
ձգեալ հասանէր զօրացն Պարսից։ Նբրև զգացին զօրավարբ զօրաց 
թագաւորին, եթե զօրաժոզով ե ի վ^րալ նոցա Վ%ասակ% զմնացորդս 
աշխարհին գերփեցին գերեցին առին 1ւ փախեան լաշխարհն իւ– 
րեանց ՛ճեպով տադնապալ։ ՏՀետ կրթեալ Վասակ* երթալր հասա նէր 
նոցա և. թափեր զամենալն զա ռեալ գերութիւնն, և. դառնալին 
խազաղութեամբ առ թագաւորն Արշակ՝» (^ոլզ* 

Այս արշաւանաց լաջորդեց միւս ևս մեՆագոլե ի հարաւոլ 
ընդ Մղձնիս և ընդ ՝Ծոփս♦ ժինչ Արշակ և Վասակ հանդերձ բա- 
նակաւն կալին ի պահ ի սահմանս Ատրպատականի։ Այս արշաւա– 
նաց ալերն որ շատ Նանր եղաւ Հալոց* մանր կը նկարագրե ք*#»ւ– 
զանդ. - *Ապա լետ ալսորիկ Մերուժանն վատանշան գրգռեր զթա– 
դալորն Պարսից ի վեր ալ Արշակալ մեեաւ բարկոլթեամբ։ Ձ*օր ա– 
ւհողով լիներ Շապուհ և լրտեսս արձակեր դիտել զարբալն Հալոց 
զԱրշակ։ Եւ. մինչդեռ նա զդոլշացեալ հանդերձ իւրովբ զօրօբն 
զԱտ րպատ ական սահման օբն սպասեր զօրացն Պարսից% նոցա առաջ¬ 
նորդ կտլեալ դՄերուժանն% ընդ Աղձնիս և ընդ ՝Ծոփս մեՆ, ընդ 
Ածքձ՜յյ տունն և ընդ գա լառն ԱՆձսւայ, ընդ ՝Ծ՝սփս Նահունւոց, 
ընդ Մ զուր գա լառն և ընդ *\՝արանազե, ընդ նկեղեաց, հեղեալ 
Նաւալեին բազմութեամբ իբրև զջուրս բազումս։ Ալրեացաւեր ասռ– 
նեին և զան թիլ մարդիկ արկանեին ի սուր սուսերի իւրեանց, 
զկանալս և զմանկտի հանեին ընդ ց**ց սազից, և զկէսո ի ներբոլ 
կամացն արկեալ կա սուին։ քԼարանց բազմութիւնս տալին ի կոխումն 
փղաց, և զառանց թուոք զմատտղ մանկտին ի գերութիւն վարե¬ 
ին, և զբաղում ամուրս բանդեին, և զբերդս աւերեին զամուրս։ 
Ել առին աւերեցին զմեե բազարն Տիդրանակերտ որ եր ի դա լա¬ 
ռին Աղձնեաց լիշխանութեան բդեշխին, բա ռա սուն հազար երդ, 
ղալն նոլնհետալն ի գերութիւն խաղացուցին, և ինբեանբ ի ՝Ծոփս 
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մերն՜ արշաւեցինք և անդ էին բերգը զոր առին, և էր զոր ոչ կա֊ 
ր ազին առնուլ։ Եւ գային պահ արկանէին շւււր^ զԱնգեզ զա մ ու. ր 
րերդաւն որ է յԱնգեղ տանն գաւառին, զի անդ էին բազում Հայոց 
թագաւորացն գերեզման ր շիր մազն ար անցն Արշակունեաց* բա¬ 
զում գանձ ր մթերեալ մնացեալ կային ի նախնեացն ի հնոց ժա֊ 
մանակաց հետէ։ Ջուան պահ արկին ղրերգաւն. ապա իբրև, ոչ 
կարէին առնուլ վասն ամրութեան տեղւոյն% թո զուին 1ւ գնային։ 
(*այց միայն մատնեցաւ ի ձեռս նոցա ամուր րերգն Անի ի *Նարա– 
նազեաց գաւառի անդ, զփ չարագորնն Մերուժան հնարաւորու– 
թեամր մեըենայէր ամուր բերգին այնմիկ։ Նլանէին ի վեր 1ւ կոր֊ 
նան էին զպարիսպ նորտ, և իջո լցան էին անթիւ գանձս ի բերգէն։ 
Եւ բանային զգերեզմանս զառամին թագաւորացն Հայոց զար անց 
րաջաց դԱրշակունւոյք 1ւ խազացուցանէին ի գերութիւն զոսկերս 
թագաւորացն, բայց միայն զգերեզման շիրմին Սանատրկոյ աբրային 
ոչ կարացին բանալ վասն անհեգեգ սկայագորն հաստաշինան ՛ճար- 
տարագորն արարանոցն։ Ապա գնացեալը անտի ի բաց մերժէինք 
րնգ այլ գիմեալ ասպատակս կապէին, 1ւ ընգ կոզմանս Ւասենոյ 
չառաք խաղացեալ կամ էին ի թիկանց կուսէ անկանել հաս անել ի 
վեր այ զօրացն թագաւորին Հայոց։ 

Մինչդեռ այս ամենայն լինէր% գուժկան հասանէր առ թագա- 
լորն Արշակ, 1ւ ասեն նմա* աւագիկ առաջոյ սպասես թշնա– 
մեացն, նստիս յԱտրպաաականի • իսկ թշնամիըն զթիկամբը ան¬ 
կետ լ կոտորեցին զաշխարհս, և արդ գիմեալ գան ի վերայ ըո։ 
Նրրև զայս լսէին թագա լորն Հայոց Ա^ւշա^ և զօրավարն նորին 
Վասակ՝ հանգէս առն էին զօրացն իւրեանց։ Եւ գտան ի ժամանա¬ 
կին անգ րնգ ձեռամր զօր ավարին Վասակայ արը գորնոյ իբրև 
վաթսուն հազար, ընտիր ր և. պատերազմողըք միամիտը և. միա¬ 
սիրտը՝ հասանել մարտնչել ի վերայ որգւոց 1ւ կանանց իւրեանց 
և. ի վերայ աշխարհին գնել զանձինս* իւրեանց և փոխանակ րնակ 
տեր անց իւրեանց Արշակունւոց։ Ձփ անգամ ոսկերը թագաւորացն 
մեռելոց և բազում Ժոզովուրգը խլեալը յիւրաըանչիւր տեղեաց 
փոխեցան յօտարութիւն։ *.Ապա Վասակ սպարապետն հանգերձ վաթ¬ 
սուն հազարօը յառաջ խաղայր, գարձեալ ընգ կրուկ՝ թողոյր զթա– 
գաւորն Արշակ յամուր տեզւոք ուրեմն լերկին Ս արաց հանգերձ 
սպասաւորօըն, և ինըն գայր հասանէր ի միջնաշխարհն Հայոց ի 
գա լառն Այր արատու* 1ւ հասանէր գտանէր զղօրսն Պարսից ք զի 
հասեալ մաՆեալ էին րազմութեամբ, րանակեալ զգաւառաւն Այրա– 
րատեան* հանգերձ գնգալն որ ընգ իւր էին՝ անկանէր ի վերայ բա¬ 
նակին ի գիշերի յեզակարՆումն ժամանակի« զբազումս րնգ սուր 
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հանէր, 1ւ զմնազեալսն հալաեէր արտաբոլ սահմանազ աշխարհին։ 
Առնոլր աւար բազում և թափէր ի նոզանէ զոսկերս թագավորազնր 
զոր Պարսիկբ խտղազուզեալ տան էին ի գերոլթիւն լաշխարհն Պար– 
սիզ> ղի աս էին ըստ իւրեանզ հեթանոսութեան օրինազն ք թէ վասն 
ալսորիկ րարձեալ տանիմբ զոսկերս թագավորազն Լալոզ լաշխարհն 
մեր, զի փա ո՜ր թագավորազն և բախտ բն և. բա ջութի լն աշ¬ 
խարհիս աստի գնազեալ րնգ ոսկերս թագավորազն լաշխարհն 
մեր եկեսզեն։ Եւ. զոսկերս թագավորազն Լալոզ զորս թափեազ Վա– 
սակճ հանեաչ թաղեզին լամուր ի գեւղն որ \Լղձբն անուանին, յԱյ– 
րարատ գտ լառին, որ կալն ի խինձս ի գոգս ի ծոզս լանձուկս ի 
գժուարս լերինն մեեի զոր Ար ագահն կոչեն։ Եւ. ինբեանբ փոլթ 
առնէին զաշխարհն նուաճել, լարգարել կարգել լօրինել շինել լա- 
ւերաՆոլն և. լալրեզաեոլն։ ք՝ալզ լալն մ նուագի ևս ապրէր Մերու– 
ժանն չարագորե* (Ւուզ* 

\Լրշակք ինչպէս կերևի, Պարսիզ ստէպ արշաւանազն առ.աջն 
առնլոլ համար կամելով նրկիլղ տալ նոզա% հաճեզոլզ զԼոնս և 
զԱլանսք և նոբօբ հանգերձ ինքն սկսաւ գնել ասպատակ թրկիր 
սահմանազն Պարսիզ, ալն է լԱտր պատ ական • — ա\Լպա զորաժողով լի- 
նէր \Լրշակ ար բալ Լալոզ, կոչեալ զՀոնսն հանգերձ \Լլանօբն յօգ– 
նութիւն% գիմ էր ի վերալ Պարսիզ* ալլ և թագավորն Պարսիզ հան¬ 
գերձ իւրովբ զօրօբն ի ժամանակի անդ լալնմիկ խաղազեալ գալր 
ի վերալ Լալաստան երկրին* րայւյ սոբա փութազեալբ հասան էին 
լ\Լտրպատական, և գտանէին զբանակն ար բալին Պարսիզ ի Թաւ– 
րէշ բանակեալ։ Լասանէր Վասակ սպարապետնէ անկանէր ի վերալ 
բանակին Պարսիզ• կոտորեզին զբաղումս և առին ալար բազում, 
և ինբեանբ զգուշազեալ երկրին իւրեանզ՝ պահ արկեալ պահէին 
մեՆալ զգուշութեամբ» (Ւուզ* ՒԵ«)ւ Նապուհ կսկսի ալնուհետև 
մանր մանր լարձակումներով ջանալ լոգնեզունել և շփոթել ^Ար– 
շակէ Ւուզանգ բսան և երեբ ալսպիսի մանր արշաւանս կը գնէ 
ալլևալլ նշանավոր պարսիկ նախարարազ զօրավարութեամբ։ &՝երև ս 
ալս արշաւանազ շատերը լինէին միևնոլն ժամանակ ալլևալէ կող– 
մերէ։ Ալսպէս դնել հարկ է, ապա թէ ոչ իբր հնգամեալ ժամա¬ 
նակի մ էջ, գնելով Ւուզանգալ ալս պատմութիւնը ՛ճշմարիտ՝ ալն- 
չափ ՜ճակատներ մի զմիոլ կնի տրուաՆ գնել անհնար է, մանա¬ 
վանդ եթէ առնունբ ի հաշիվ ձմեռնալին ամիսներն որ չեն նպաս¬ 
տավոր պատերազմի։ \Լլսպիսի մեբենաւորոլթիւն> ալն է մանր 
և խիտ կռիվներով սպառել արգէն տկար հակառակորդի զօրու- 
թէւնը, Նապհոլ կողմ անէ խորհուաՆ և ի գորե գրուաՆ՝ չէ ան¬ 
հավանական • մի ալն ֆուգանդ, ըստ իւրում սովորութեան, Պարսիզ 
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զօր աց ման ալանդ կ ստոսարացունէ, հանելով զալն մինչև 
չորեբհարիւր հազար, նա մինչև իննսունք ևս և մինչև չորեր- 
հարիլր բիսր, որ անհնարին է։ ՀԼալս աւելաբանութիւն կը թ՜ոսի 
առնել ք՝ ուզանդ երևցոսնելոս համար Հալոց լաղթութիսններն ա* 
սելի փաէւաւոր ք կամ որոշեալ թիսեր չափազանցութեամբ կառն ու 
փոխանակ անորոշ թոսոց, ինչպէս լալ անի է սա ընդհանուր ձևե– 
րէն, զորս կը գորՆաՆԷ երբեմն, Հանթիւ զօրօբ», Հիբրև զաւազ 
աո. ափն Նովու բազմութեամբ», Հան չափ բազմ ութեամբ՝տ> և որ 
սոցին նման են։ Այօ ար շալ աններն կը դնենբ հոս կարդաս համա- 
ռօտիւ, հանդերձ զօրավարներոսն անուամբ։ ալս բոլոր կռիս– 
ներոսն մէջ միշտ լաղթող կը հանէ ք՝ուզանդ զՀալս% և ալս չէ 
զարմանալի։ Հալբ ոչ միալն լարուեստի զինուորոսթեան դեր ի վե– 
րոլ էին բան զՊ ար սիկս, որոց մեՆ զօրոսթիսնն ալրուձին էր, և 
լալս մ նշանասոր էին նաև Հալբ, ալլև իբրև բնիկբ% բան Պարսից 
զորավարներն շատ աւելի հմուտ էին երկրին որ էր ի բնէ դժոսա¬ 
րին և անմատոլց• դիտէին կար՜ճ ադոլն ճանապարհօբ լանկարՆ ի 
վեր ալ հասանել և արադ արադ ցրոսել զնոսա։ 

33. ՝$սան և երեբ մանր մանր ասպատակոսթեանց զօրա– 
վարներ էին•-1* ոմն։ 2* Մնդիկան զօրադլոսխ։ 3* Հազարս* 
սոսխտ որ կարշասէր ընդ Մղձնիս։ 4* Գմաւունդ Վսեմական, ^ա– 
սոսական տոհմէ։ 5* Վահրիճ որ եկաս մինչև Մա խաղան կոչոսաՆ 
տեղը։ 6* Գումանդ Նապոսհ առաջնորդոսթետմբ Մերոսժանալ։ 7. 
Գարձեալ առաջնորդութեամ բ Մերոսժանալ Գեհկան ն ահա պետ, Հոր 
տոհմիկ իսկ էր, ասէ Ւոսզանդ, ազդ ալ տոհմին զօրավարացն Հաբ 
ոց, ալսինբն Մամիկոնենից• ղաԱ1 հասան էր ի սահմանս երկրին 
Հալոց, և զՀալացիսն ոչինչ եուլացեալ ի բոսն դտանէր, • և զօ~ 
րավարն Վասակ** • սպանանէր զի*–ր ք՚Աքք-այ^էւ զՆեհկան նահա– 
պետն, և զմնացեալսն առաջի իւր տանէր փախստական ձիահա– 
լաե արարեալ»։ 8. Գարձեալ առաջնորդոսթետմբ Մերոսժանալ Օւււ– 
րէն ւզահլաս. Հոր ազդակից էր Մրշակալ թադաւորին Հալոց՛»։ 9» 
Վսեմական ոմն հանդերձ Մերոսժանալ։ 10* *^իկ նոսիրակապևտ 
արբալին, առաջնորդոսթետմբ Մերոսժանալ։ 11* ոմն 0ուրէն 
Պարսիկ, ոչ ՊաՀչաւէ է Նլանէր, ասէ ֆուգանդ, Վասակ սպարա¬ 
պետն Հալոց, դիշերի անկանէր ի ներբս ի ղակիշն ի հետիոտս, 
սուսեր ի ձեոն, տասն հազարաս ընտիր ընտիր արամբբ* ձերբա¬ 
կալ առն էին զԱուրէն Պարսիկ, և Ա շակ հրաման տալր բարակոշ– 
կոճ առնել կետ»։ 12* Մռաջնորդոսթեամբ Մերոսժանալ Հրևշո– 
ղում, որ կը թոսի լեալ Պահլաս, բան զիր <&էր ազգական Մրշակալ», 
ասէ ֆուգանդ։ 13. Մ լան ա լոգան նոլնպէս Պահլաս, Հի տոհմէ Ար– 
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շփկունեաց» է 14. ք* Ոքեկանք զոր Ւ ուզանդ կը կոչէ ամեն նախարար 
Պարսից»։ ձԳալին հասանէին, ասէ, լ\)*տ ր պատ ական ք կա մ էին աս¬ 
պատակ առնել լերկի րն Հալոց* ապա զառաջեօբ անկան էր Վասակ 
իւրով հա լաս տան դնգալն, հարկանէր զզօրսն Պարսից, և զէ՝ոլե– 
կան սպանանէր ի &՝աւրէժ, և ալրէր անդ զա պարանս թագաւո• 
րին Պարսից, և֊ գտեալ անդ զպատկեր թագաւորին Պարսից՝ նե¬ 
տաձիգ եղեալ նետալից առն էր*։ 15. Վաչական ոմն *ի նախարա¬ 
րից Պարսից՝», հանդերձ Մերուժանալ։ 16* Մ չկան ոմն, դարձեալ 
*ի նախարտրաց Պարսից»։ 17* 11 արիճ ոմն, *մեե նախարար»։ 18» 
ՀՀին դկապետ ոմն, ձվօրագլուխ զօրացն թագա լորին Պարսից», աոաջ– 
նորդութեամբ Մերուժանալ։ ւՀասանէր, ասէ ք՝ ուզանդ, ի սա հմանս 
Մտրպատականի։ հանխէր ելանէր ընդ առաջ նոցա Վասակ, ան¬ 
կան էր ի ղակիշն Պարսկաց, սպանանէր ՀՀընդկապետն ի մ էջ բա¬ 
հակին»։ 19 • Ծակս տան անդերձապետ, դարձեալ Մերուժանալ։ Ա|ս 
թուի լինել կանոնաւոր բանակ։ օԵկին Նաւփլեցան, ըստ Ւ ուզան- 
դալ, ճակատեցան ընդ թ ագալորութեանն Ծ*րշակալ։ XXպա ի մի 
Վիլր եկեալ ամենայն մեեամեհրբ նախարարազն Հալոց% խորհուրդ 
խորհէին* ոչ առնուին լանձն երբէբ թէ թ ադա լորն Մրշակ մտցէ 
ընդ նոսա ի պատերազմ է քՀօրավարն Վասակ հանդերձ ամենալն 
մեՆամեՆօբ և նախարարօբն ամենալն Հալոց Մեեաց հարկանէր 
զզօրսն Պարսից, և սպանանէր զԾակստան անդերձապետ։ 20« 
Նապստան տակառապետ Նապհոլ. բայց չկարաց մտանել ի Հալս։ 
Ս 1 • էք սգաց անդերձապետն։ Հայր՝ ձեթ է կարի շատ աճա պա րե ալ 
այնչափ ժաման և լ՛ին մինչև, ի 1 ախ ադան կարացին հաս անել* անդ 
ըիգ միմեանս գունդբն երկոբեան բախէին• ի պարտութիւն մատ– 
նեչյան զօրբն Պարսից»։ Ա/ս անգամ ևս առաջնորդ էր Մերուժան, 
որ որպէս քայլ նոլագս՝ նոլնպէս ալս անգամ ի աի տա՛ճիկ ձի 
նստեէսլ փախչէր»։ 22. Համբարակապետն թադաւորին Պարսից հան¬ 
դերձ Մերուժանալ ահասանէր ի գալառն ^Հորճէից ի Ծաղամաս• *• 
այլ Վասակ դարանամուտ լեալ ընդ կոզմանս բանակին* ի գի շերին 
անկանէր ի ղակիշն տասն հազարաւ ընտիր զօր ու», 1ւ Պարսիկբ 
չհասան ալս անդամ և ս իւրեանց նպատակին, ալն է մտանել ի 
Հալս։ 23« Մռիկան <ւմեե զօրագլուխ Պարսից»։ օւքՀօրբն Հալոց, 
ասէ ք՝ ուզանդ, խրոխտացեալ հանդերձ իւրեանց զօր ավար ալն Վա– 
սակաւ գազանաբար առիւՆաբար դէմ ընդ դէմ լարձակէին»։ 

Ննչպէս տեսան բ ալս ամէն արշաւանաց շատերուն մ էջ էր 
Մերուժան, իբրև, առաջնորդ և ոչ իբրև զօրավտր։ Հալք բռնեցին 
պաշտպանողական Հ-իրվԻ ջանալով չտալ Պարսից մուտ ի ներբս 
լաշխարհն։ Արշակալ զօրութեան մեն մասը կեդրոնացաՆ էր արե* 
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ւելեան սահմանին վրալ, և. կռիսբ եղան ընդհանրապես հոն։ Պաչէ֊ 
սից դիտոսմը կ՛երևի թե եր ալն զօրոսթիսնը ցրոսել։ Վսս»^ և 
զօր ավար բ նորա սակասոսբ և ընտիր զօրօբ, Ո|այ թիսը ՚ճշդիս կոս 
տալ մեզ Ւոսզանդ, ալն ե էրր տասն հազարաս, ընդհանրապես 
դի շեր ալն Պարսից բուն զակշին վրալ լարձակելով լան կարն՛՝ կը շր֊ 
փոթեին և կը ցրոսեին։ ՄլսպԷս Հա1բ։ թե^ե*" բաջոսթեամր 
պաշտպանելին իրենց գՒօ՚ՔԸ* ^ մնաց ազատ լասերաեոլ* 
բալց Շապուհ հասաս իսր նպատակին, որ եր լոգնեցոսնել, վհա֊ 
տեցոսնել և ցրոսել Հալոց միոսթիսնը։ 

34. «^էրէււուն և զչորս ամս, ասէ Ւոսզանդ,—ի մա հո սա֊ 
նէն Տրդատալ եթե հաշոսեն բ՝ արդարև կը դտնենբ ալս չափ տա֊ 
րի ––ետոսն պատերազմ երկիրս Հալոց ընդ թադասորին Պարսից ք 
և լետ ալնորիկ ձանձրացան պարտեցան լբան աշխատեցան, և օկը֊ 
սան սորսորել դնալ ի բանակեն Հալոց թագասորին* թողին զիս– 
րեանց արբալն \Լրշակ։ ք^այւյ նախ ալսմ գնալոլ սկիզբն տանե¬ 
ին մ են ամեն ասա գանին։ Նախ բդեաշխն Մղձնեաց և Նոշիրական 
բ դե աշխն և Մահկեբ տաննք և Նիհորականն և Գասս ընտրեին, 
և ամենալն նախարարոսթիսն էքպձնեաց, և զօրն և տունն տոհ֊ 
մին Մղձնետց կողմանն ապստամբեցին լարբալեն Հալոց Արշա֊ 
կալ, և չոդան կացին աււաջի արևալին Պարսկաց Նապհոլ, և 
պարիսպ անեին ի Հալոց կոսսէ որ ծորալն կոչեն, դրունս 
գնեին• և զատոսցին զիսրեանց աշխարհն ի Հալոց։ Եւ լետ սորա 
%ոսգարաց բդեաշխն, և լետ սորա *ձորալ գա սառեն տերն, և 
բալ գա սա էսին տերն, և ընդ նոսա %արդմանաձորոլ տերն։ Եէ– որ բ 
մօտ եիՆ ի նոսա կողմն ալեր ձեոփն, որ շոսրջ եին զնոբօբ% միտ• 
հազոլն ապստամբեցին ի թագասորեն Հալոց Արշակա1 չոգան 
գնացին աո.աջի կացթխ թագասորին Պարսից Նապհոլ։ Մպստամբե– 
ցին լԱրշակալ ար բա լեն Հալոց ամոսր գա սառն Մրձախալ, և ամոսր 
գա սառն Տմորեաց, և ամոսր աշխարհն որդեաց. ապա և տէր գա~ 
ւարւին որդոսաց չոգաս եկաց առաջի թագասորին Պարսից։ Տետ 
ալսորիկ ապստամբեաց ի թագասորեն Հալոց և ձեռին իշխանոս 
թեան տունն Հալոց թագասորին, որ եր զՄէորպալական աշխ ար– 
հասն« լետս եկաց ի թագասորեն Հալոց ամոսր աշխարհն Մ արաց– 
լետս եկաց լարբալեն Հալոց և աշխարհն ազբից։ Եթող զար բալն 
Հալոց և գնաց \)ազամոսա տերն \Էեձտեալ, և ընդ նմա իշխանն 
մենի ՝Ծոփաց, և գնացին առ թագասորն Ցոսնաց ։ Միջնաշխարհն 
մնացեալբն լերկոսացան լարբալեն« և ոչ կամեին լոել թագասորին 
իսրեանց, ոչ մի ինչ իրս զոր նա կամեր։ գձձեցաս թագասո* 
րոսթիսնն մեՆապես* ((՝ոսզ* *)*♦ Ն\)ւ 
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35, Ա/ս ամէն թշուառութեանց վրալ միլս ևս թ՜շնամի ի 
ներքուստ լաւելաւ Հալոց, ալն է Վշահան Մամիկոնեան, կրտսեր 
եղյւալր սպարապետին։ Սա ուրանալով զհաւատսն, փեսալանալով 
ևս Նապհոլ* միացաւ ընդ քեռորդւոլն իւրում Մերուժանալ և եզաւ 
գորՆակից նմա լան Հնարին չար Էսն, զորս հասուցին սոքա թշուաւլ 
ազգին, ինչպէս պիտի տեսնենք ի ստորև• —«Եւ Վշահան եղյւալր 
Վ^ասակալ սպարապետին, ի Մամիկոնեան տոհմէն, տնկալ ի բանս 
հրապուրանաց Մերուժանալ ԱրՆրունւոլ քեռորդւոլ իւրոլ։ Ել 
ապստամբեալ լԱրշակալ արքալէն Հալոց% չոգաւ եկաց առաջի թա¬ 
գալս րին Պարսից Նապհոլ և հա՜ճեաց զմիտս նորա։ Օւ^ւա^սււ ի 
կենաց իւրոց զոր ի քրիստոսն ունէր, և լանձն առ. պաշտել զօրէնս 
մոգութեանն, ալս ինքն երկիր պագանել կրակի և ջրո լ և արեգա¬ 
կան, և ուրանալ զօրէնս քրիստոնէոլթեանն լորում Ննեալն էր է 
Ել եզև նա ըստ մտի թագաւորին Պարսից, և մատուցանէր ևս 
ամրաստան գրգռութիւն զարքալէն Հալոց Արշակալ և զիւրմէ տա- 
նուտեառնէն Վ^ասակալ, և լիշեցուցանէր ևս նմա զմահն Վ^արդա– 
նալ, թէ լաղագս քո մերւալ։ Եւ եղև նա ալնուհետև սիրելի Նապ– 
հոլ արքալին, և ետ նա կին Վ^ահանալ զՕրւէիզդուխտ քոլր իւր, 
և շնորհեաց նմա բարձ և զպատիլ որ նոցուն լեալ էր նախնեաց, 
և մտերիմ փես ալ արար զնա իւր թագաւորն, և ի մ էջ զօրաց իւ– 
րոց շքեղացոլց զնա, և խոստացաւ նմա կեանս մեՆամեՆս առնել։ 
1*|ք^ թիւն Հալոց պակասեաց լալսմհետէ և լապա» (ք^ուզ* 1** 

36. Ննչպէս տեսանք։ գրեթէ բոլոր սահմանակից գաւառք 
ապստամբաՆ էին լ\Լրշակալ» մեՆ մասն ի նախարարաց, մանաւանգ 
արևելեան և հարալալին գաւառաց, ինչպէս նաև հիլյ»իսալինքն% տու¬ 
տն՜ էին ձեռս ի Նապուհ, և արևմտեանք որ էր փոքր մասն% ի կալսր♦ 
իսկ ւէնացեալքն, որ էին նախարարք միջին նահանգաց՝ բոլորովին 
լուսահաաեալ կու գան առ. ներսէս և կը լալտնեն զխորհուրդ իւ~ 
րեանց, թէ ալլ ևս չէին կարող կռուել վասն երկրին և վասն թա¬ 
գա լորին իլրեաց, ուստի լաւագոլն կը համարէին մատնել զերկիրն 
Նապհոլ և Նառալել նմա։ Ւ զուր կը լորզորէ զնոսա *Ներսէս մր¬ 
նալ հաւատարիմ թագաւորին իւրեանց, լիշեցունելով նոցա զալն– 
չափ երախտիս զորս ընդունաՆ էին լԱրշակունեաց, ալեչափ պա¬ 
տերազմներն զորս մզաՆ էին իւրեանց անձանց, ընտանեաց, երկրին 
և եկեղեցեաց համար, և ցուցնելով մեՆ վտանգը Նառալելու հեր 
թանոս թագաւորի* Ւանք Ներսիսի մնացին առանց ազգեցութեան» 
ժոզովը ցրոլեցաւ մեՆ ամբոխիւ և աղաղակաւ, և նախարարք մեկ– 
նեցան իւրաքանչիւր ի տուն իւ֊ր*—«Աւղա ժողովեցան մարդիկ ամե– 
նալն աշխարհին իշխանութեան թագալորութեանն Հալոց, և եկին 
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աո. մեե եպիսկոպոսս»պետն Հալոց Ներսէս, մեեամեեր, նախա¬ 
րարդ», կուսակալդ», կողմնակալ ր, գաւառատեարր, գորեակալր և 
գասապետդ» շինականաց. խօսել սկալն ընդ Ներսիսի և ասեն• ^ու, 
աէր, դ»եզէն գիտես, զի ալս չափ ժամանակ և ոչ մի ամ մեզ 
Հանգիստ ոչ եղև ի պատերազմի, և֊ Համակ սրով և սուսերօր և 
ի սլա դ»ս և ի տէգս ն ի զա կաց զրրտունս երեսաց. մերոց ջնջեցտր։ 
Ել արգ ոձ կարևմդ» ալսմ զժոլժ ունել, և֊ ոչ կարեմր տալ ՛ճա¬ 
կատս • զի լալ. ե մեզ թե Նառալեսցուր մեր թ՜ագա սորին Պարսից 
որպես ընկերդ»ն մեր արարին, զի թողին գնա և. գնացին առ. թա¬ 
գա լորն Պարսից• և. մեր սոլն պես առնելոց եմր, զի ոչ ալլ ևս կա¬ 
րեմ ր կռուել։ պէտ իցե թագա լորին Արշակալ կոուել ընգ 
ՀրապՀոլ% Վ^ասակալ և Անգուկաւ աներալ իւրով տացէ պատերազմ• 
ալլ լալսմիկ Հալոց աշխարՀէս և ոչ մի ալր ոչ որ ե երթալոց ի 
թիկունս օգնականութեան նորա։ Նւ/ա եթե պետ իցե% աացե պա¬ 
տերազմ , թե պե*ո՝ մի* մեր թոզեալ գնա, մեզ չե փոլթ։ 1%սկ 
սուրբն Ղքերսէս խօսէր ըեգ նոսա որպես °րեն եը* եթե Տեսէր և 
րաջ զմտաւ ահեր» և էիշեցեր ղրանն Տեառն պատուիրանին միտ– 
բանութեամբ որպես պատոլիրեացն% եառալից Հնազանդ կալ աե– 
րանց իւրեանց։ Ղի ամեներեան դու ր աւագիկ կալր և վկայեր» 
մանաւանգ զի ամեներեան գու-ր կեցեալ եֆ * 
ոմանր ի ձէնջ գաւառատեարր լեպչր ի նոցանէն, և ոմանր մե¬ 
եամեեր աշխարՀաց, ոմանր աւագ աւագ աւանաց, գեղից և գան– 
ձղլց աեարր լեալ եք* է և պէսպես գաս տա կերա ացն։ Ղի թեպեաե– 
«ՍԼ արարիչն Աէաւք|ք.ա2ր լանցաւոր իցեն պիղե ազգն Արշպկունեաց՝ 
սակալն զձեզ կեցուցեալ զամենեսեան և լաղբոլ թօթափեալ ե* 
զոմն գորեով, զոմն պատուով, զոմն իշխանութեամբ, զոմն գոր~ 
Նակալութեամբ։ Ղի թ եպետե֊ աո֊ Այւաուած մ եղա լոր ե Աք2(“|| 
արրալ, և պարտական ե առկոսեաց արար չին ի*֊րո1 առ֊ ի աալ 
նմա վրէժս* սակալն Աստուաե վասն բպլլում և անչափ մարգասի– 
րութեան իւրոլ խնալեաց ի նա, և վասն նորա ձեզ։ Եւ քու^ ա– 
ւագիկ կամիր անկանել Հեթանոսաց ի եառալութիւն, և կորուսա– 
նել զկեանս ձեր լԱստուեոլ, և մերժել զբնպկ աեպրսֆ ձեր զորս 
աուեալ ե Հեզ լԱստուեոլ, և օտար տերանց եառալեալ, և նոցին 
անաստուաե կրօնիցն ցանկալ։ Ւալց լալ լիցի Հեզ զնոլն սիրել և 
լանձն առնուլ և նմին Հաւանել, և մերժել լանձանց ձերոց զա¬ 
րար չա պա շտ թագա լորն։ Ղի թե ըԷսԸ ճաք Արշակ՝ սակայն 
ասաուաեապաշտ ե> ե. եթե մեզաւոր ևս իցե% սակալն թագաւոր 
ձեր ե* որպես և դուրգ ասացեր առաջի իմ, թե ալս չափ ամր են 
ք|ւ մարտեալր և ո ի վերալ անձանց ձերոց և ^ոգւոց, ի վեր ալ 
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աշխարհի, ի վեր ալ կանանց և որդլոց ձերոց։ Ե«– որ մենն ե քան 
գամենալն՝ ի վերա է եկեղեցեաց ձերոց, ի վերալ ուխտի հաւատոց 
ձերոց, զոր ունիմք ի ակր մեր &իսուս Հրէ ստոս, և համակ Տէր ետ 
ձեզ լաղթ՜ութիւն անուան իւրոլ։ Եւ աԸրէ կա միք փոխանակ ՝8յւ^ս– 
տոսի արար չին ձերոլ նառալել ձեզ անաստուանն մոգութեան ա– 
նօրինացն և նոցուն պաշտօնէիցն, ի թողուլ նախ զարարիչն մեր 
1ւ զնորուն պատուիրանս զոր պատուիրեաց ձեզ միամիտ կալ առ 
աոեարսն մ արմնա լորս զորս նորալն արարեալ ե* գուցե բարկացեալ 
աէր Աստուան ձեթ և խլիցե զ^եզ արմատաքի, և մատնեսցե զձեզ 
հեթանոսացն ի չար նառալութիւն ստրկութեան մինչև, լաւիտեան, 
և ոչ երբեք բարձցի լուՆն Նառալութեան ի ձէնջ։ Եւ. բոզոքիցեք 
դուք աու Տեր, և նա ոչ լսիցե ձեզ• վասն զի անձամբ անկանիք 
դուք ի նառալութիւն հեթանոս տերանց և անաստուան անգետ 
մարդկան, ի ձեռս հեթանոս արանց տերանց խստասրտաց, և բա¬ 
զում չարի գիպեալ ելան իցե առաջի ձեր, և ոչ կարիցեք ճողոպրել 
լայն մ անէ։ |Ն#^ նոքա որ մի անգամ ի մի վալր մ՜ողովեալ 
պա ղադակ կարկանեին• քարոզ կարգացեալ միմեանց ձալն առնեին, 
շփոթեին ամբոխեին և ասեին• Հաձպա գնասցուք, ասեն, սփռեցա- 
րուք լիւրաքանչիլր տեփիս, զի այգ մ բանից մեք ինչ ոչ կարեմք 
լսել։ Ափռեցան լիւրաքանչիւր տունս իւրեանց3 ((Նււ^* 0*. 

37 • Շապուհ որ |ա|« վի՛ճակ հասուցաՆ եր զՀալս՝ կսկսի 
գարձեալ հրաւիրել զԱրշակ աղա չան օ ք և ըննալիւք՝ գաէ առնել 
խաղաղութիւն ի մեջ իւր և նորա։ Ապաքեն հեգնել եր ալս, և 
Արշակ դիանալով խորամանկութիւնը կը խորհի ընդդիմանալ նմա 
մինչև ի վախճան• բալց երբ զօրքն լանձն չառնոլր պատերազմ, 
և Նապուհ կ ստիպեր կամ երթալ անձամբ և կամ լանձն առնուլ 
պատերազմ, կը բռնադատուի ևս ազդեն զիջանել Նապհոլ՝ մտնե¬ 
լով նեղ կը խնգրե երդումն ի Նապհոլ րսա Պարսից օրինի, և 
կերթալ ակամալ առ Նապուհ հանդերձ սպարապետաւ իլրով Վա– 
սակաւ, և կը դրուի ընդ պահպանութեամբ*—էԱսքա Նապուհ արքալ 
Պարսից մեն աղա չան օ ք և պատարագօք և հրովարտակ օք և սի¬ 
րով զԱրշակ առ ինքն կոչեր, զի լալնմհետե արասցեն ի մեջ խ* 
րեանց սեր և խաղաղութիւն և բարեկամութիւն մեն է Արշակ 
արքալ թեպետ պատերազմ կամ էր տալ ալլ ոչ կամ Էին լանձն 
առնուլ ալսմիկ ամենալն զօրքն աշխարհին Հալոց։ Ապա թե կա- 
մաւ կամալ, թե ոչ կամաւ% սակալն եգ սիրտ% խոնարհութեամբ 
հրովարտակս առ Նապուհ արքալ Պարսից, որպես վալել Է ն առա լի 
առ տեր ի՛՜ր* տալ» Եւ. առաքեր լիւրմէ նմա պատարագս հաշտու– 
թեան։ 8ետ ալսորիկ գարձեալ առաքեաց առ Ար շակ արքալ Հալոց 
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Նապուհ արրալ Պարսից և աս է. Եթէ հա՛ճ եմր ես և դու. ընդ 
միմեանս% եկ և. տեսցուր զմիմեանս, և լալսմհետէ իթքե֊ 
և զ^րգէ ւէ9ՕԼՔ Ը**Գ միմեանս։ Ապա թէ ոչ տեսանես դու. հիսր 
խնդրես զպատերազ մ ի մ էջ իմ և. ի մ էջ րո։ Նսկ Արշակ խնդրէր 
հաւատարիմ երդումն ուխտիւ ի նմանէնք զի լալսմհետէ անկասկաՆ 
երթ՜իցէ առ. նա։ Եւ նա ետ րերել ըստ օրինացն հաւատարիմ երդ¬ 
մանդ թագաւորութեանն Պարից՝ աղ, կնրել վարաղ նկարագիր մա֊ 
տանեալ, և լղեաց» Ձի թ՝է իցէ և զտլն երդման ևս զհետ ոչ 
եկեսցէ՝ ապա կազմ լիցի տալ ճակատս պատերազմի ի մէջ իւրեանցր 

զա1ե ես էորժամ տեսին և լուան ամենալն մարդիկն երկրիՆ 
Հալոց՝ ստիպեցին, րռնազբօսեցին զիւրեանց թագաւորն ղԱրշակ և 
շտապեցին, զի լարիցէ դնասցէ երթիցէ լան դի ման լիցի թադաւո֊ 
րին Պարսից Նապհոլ։ 8 ալն մ հետ է թէ կամաւ կամաւ, և թէ ոէ 
կամաւ՝ լարեաւ թագաւորն Հալոց Արշակ, առ րնդ իւր զզօրավարն 
սպարապետն Հալոց զդալեակն իւր, խաղաց գնաց լերկրէն Հալոց՝ 
լերկի րն Պարսից առ Նապուհ, չոգաւ լանդիման եղև թադաւո րին ր 
Նրրև տեսին ղնոսա՝ արկին զերկոսեանն, զարրալն Արշակ և զսպա¬ 
րապետն Վասակ, և պահէին ղնոսա արձակ ի մէջ աղա տա գունդ 
փուշտիպան զօրացն։ Եւ կոչեաց արրալ Նապուհ զարրալ Արշակ* 
և իբրև զեառալ իւր պատուհասեաց ղնա* և նա լանցաւոր և մա¬ 
հապարտ գանձն իւր առ նա համարեցաւ։ *հարձեալ անդրէն ի 
նոլն գունդ փուշտիպանաց եաուն պԱրշակ արրալ ի պահեստ> 
(ք՝ ուզանդ. 0** 

38. Ւուզանդ, հաւատալով թէ իբրեւ զրոլց% կը դնէ սա պատ֊ 
մութիւնը։ Նապուհ որպէս թէ ժողովելով իւր կախարդներն, լետ 
պատմելոլ նոցա ղիւր երախաոիոն առ Արշակ և ղնորա ապերախ* 
տութիւնն և ստերդմնութիւն՝ կը հարցունէ նոցա, թէ Արշակ պիտի 
մնալ հաւատարիմ թ-է ոչ, եթէ արձակէ ղնա լերկի ր իւր։ Եւ նո» 
բա խորհուրդ կու տան նմա տալ բերել Հա լաս տան է հող և սա¬ 
փորով ջ^ւրյ և վրանին լատակին կէսը եաեկել ալն հողով և ղջուրն 
հեղուլ հողին վրալ. ապա տանել ղԱրշակ, առանց դիտելսլ նորա, 
ալն հողին վրալ։ Եթէ Արշակ դալով ալն հողին վրտլ խօսի խրոխ֊ 
տան օր՝ նշան է թէ պիտի ապստամբի, եթէ երթալ լերկիր իւր է 
Նապուհ կը կատարէ կախարդներուն խորհուրդը. և տեսնելով թէ 
Արշակ ամբարտաւանուվժեամբ կը խրոխտալ Նապհոլ դէմ՝ կը ղրկէ~ 
գնա Անլուշ կոչուաՆ բերդն ի ուժ աս տան։ ԱՀա Ջուղան դալ պատ- 
մութիւնն. «Ապա կոչեաց թագաւորն Պարսից Նապուհ զդիւթսն և 
ղաստեղագէտսն և զրաւդեալսն. խօսէր ընդ նոսա և ասէր, եթէ 
Եւ# բազում անդամ կամեցալ սիրել ղԱրշտկ արրալ Հալոց, և նա 
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^ամակ անարգեաց զէս։ ^գ֊ի Ը**Գ ուխտ խաղազութեան, և. 
հր դո լալ ինձ լիւրեանց օրենս րրիստոնեութեանն ի գլխաւորու– 
թիւն ալնմ զոր \Լւետ արանն կոչեն• նախ ալն երգմանն ստեաց։ 
Եււ րէ՚֊ր բարիս խորհեցալ որպես հալր որգւոլ կատարել նմա, և 
նա չար ընդ բարւոլ հատոլց։ Կոչեցի զերիցունս եկեղեցւոլն Տիզ՜ 
բ֊ոն րաղարիյ և. կարՆեցի, թե նոյ>ա նենգութեամբ ինչ ետուն 
նմա ղեր դումն և. ետուն ինձ ստել։ Եւ պատուհասեալ գնոսա որ- 
պես զմահապարտս* ետու հրաման եւթանասուն գնոսա ի մի դուր 
փողոտել, և զուսումնակիցս նոցա հանել րնգ սուր• ՉձԼւետարանն լոր 

•երգուաւ Արշակ արյ>ալ, որ է գլխաւորութ իւն ուս մ անց նոցա 
վքրիստոնէութեանն՝ կապեցի Հղթալիւյ* է կալ ի գանձի իմում։ 
Ւալց բա՚հբլն Մարեալ երիցու լուշ եղեն ինձք զի ասեր* ՜Մեր ար- 
■գարութեամբ տուայ> նմա գեր դումն* բալց եթե նա ստեաց1 նոլն 
Աւետարանն աՆե զնա աո. ոտս ձեր։ ԱՀա բանյ>ն արդարութեամբ 

֊կատարեցան։ Մլսչափ ամյ> են, զի Մրեաց տուեալ ընգ Արշակալ 
ճակատս* լաղթել և. ոչ մի ամ ոչ կարացար, 1ւ ելեալ եկեալ է 
նա ոտիւր իւրովր։ Ւալց թե գիտեիյ եթե լալսմհետէ կալցե լուխ¬ 
ոտին իմում և. ի հնազանգութեան՝ բարեաւ ոլխտիւ, մեՆապես մե¬ 
ն՜ արան օր արձակեի գնա խազազութեամբ լիւր աշխարհն։ Նսկ քաւ– 
■գեալրն ետուն նմա պատասխանի և. ասեն• քխող մեզ ալսօր, եւ 
վադիւն պատասխանի արասցուր Հէեզ։ Ւսկ ի վադիլ անգր ժոզովե– 
ցան եկին ամենալն րաւգեալրն և աստեղագետրն, և ասեն ցար– 
րալն* \Լլժմ զի եկեալ է աո~ Հ^զ թագա լորն ■ Հալոց Մրշակ, զի- 
արդ խօսի րնգ րեզ, կամ գքնչ ձալն անեք կամ զիարդ ունի զանձն։ 
Հձասե արրալն* Նբրև զմի ի նաէլալից իմոց համարի գինրն, հող 
ոտից իմոց ջանալ լինել։ Աււձ1ք նորա« Աօ. արա զոր ասեմրս րեզ. 
պահեա դու գնոսա աստեն, 1ւ աո֊արեա գոլ դեսպանս լերկիրն 
Հալոց, և. տուր բերել անտի հող ի սահմանացն Հալոց իբրև, բե– 
ռինս երկուս, և. կահոլր մի ջուր։ Եւ հրաման տացես հարկանել 
զկես խորանի լատակ ի բերեալ հողոլն Հալոց > 1ւ առ.ցես րեզէն 
յլձեռ֊անե արրալին Հալոց Մրշակալ, և աարցես նախ լալն տեղ որ 
բնակ իսկ իցե հողն, եւ հարցցես ցնա բանս։ Եւ գարձեալ աո֊ցես 
դու զձեո-անե նորա և. տարցես ի հալատակսն ի հարեալ հողոլն, 
1ւ լուիցես դու բանս ի նմանէ, և ապա գիտասցես գոլ, եթե կալ 
յուխտն րո և. պահե զգաշինս րո թե ոչ, լետ արձակելսլ րո գնա 
ի Հալս։ Ասքա թե ի վեր ալ <^ալ հողոլն խիստ ինչ բարբաո^եսցի* 
գիտասջիր զի որ օր հասանե լերկիրն Հալոց% գնոլն ձալն անե ընդ 
րեզ, և գնոլն պատերազմ նորոգե ընդ Հլեզ, գնոլն ճակատս և 
■գնոլն թշնամութիւն լուզե* (^՝ ադա լորն Պարսից զալս լուեալ ի 
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բաւդեիցն՝ տաճիկ ուղտուբ արձակե ի Հալս արս զհողոլ և գքրոլյ 
զի եկեսցեն բերցեն նմա զհմալսն։ Եւ. ընդ սակաւ ասուրս և կին 
բերին զայն ինչ զորմէ լղեացն։ Ապա հրաման տալը թագա սորն 
Նապուհ զկէս լա տա կին ի*֊րոլ խորանին հարկանել ի բերեալ հո- 
զոլն Հալոց9 և. զջուրն ցանել ի վերալ նորա9 և֊ զկէսն ի նոլն հոդն 
զէ*֊րո I բնակութեան երկրին թողուլ* Եւ. ետ աՆել զԱրշակ ար բալ 
Հալոց զառաջև իւրովք և զալլ մարզիկն ի բաց հրամալեաց կացու֊ 
ցանեէք և զձեռանէ առեալ շրջեր ճեմելով։ եւ երթևեկս առեալ 
ընդ խորանն՝ ասէ ցնա լորժամ ի պարսիկ հողոլն ի վերալ ճե¬ 
մեինք թե էԼնգեր եղեր իմ թշնամիք Արշակ ար բալ Հալոց* զի ես 
որպես ՂոՍԳհ “էք^ցէ ^ կամեցալ տալ բեղ զդուստր իմ ի 
կնութիւնք՝ և որդի ինձ առնել զբեզ* իսկ դու խստացար ընդ իսէ 
և բովբ կամօբ առանց իմոց կամաց եղեր ընդ իս թշնամիք և 
պատերազմեցար ընդ իս։ Աււ^ր Արշակ ար բալ, թե Մեդալ բեզ և 
լանցեալ* զի ես եկի և կոտորեցի լաղթեցի թշնամեաց բոցք և ակն 
ունեի ի բե^* պարգև կենաց ք և թշնամիբ իմ հրապուրեցին զիս * 
և արկին երկիլզուկս ի բենք և փախուցին ի բեն* Եւ. երգումն իմ 
զոր երգուալ բեզ լառաջ աՆ զիսք և եկի ալասիկ առաջի բո։ Եւ֊ 
աւասիկ Նառալ բո ի ձեռս բո կամ* զինչ սվետբ ե բ^Ղ արա 
զիսք զինչ և կամ իցե• սպան զիս։ զի ես Նառալ բո առ բեղ կարի 
լանցաւոր եմ ք մահապարտ եմ։ է*ւ#Փ Նապուհ ար բալ առեալ զձե֊ 
ռանե նորա% շրջեր ճեմելով* ի չբմեղս առեալ զնա աՆեր ի հալա֊ 
կողմն ի հողն հարեալ լատակն։ իբրև լալն տեղի հասաներ և 
զհալ հողն կոխեր* մեՆամեՆս ըմբոստացեալ հպարտ ացեալ ալլ 
ձալն շրջեր• սկսաներ խօսել և ասել* Ե բաց կաց լինենք Նառալ 
չտրագորՆք տիրացեալ տեր անցն բոց* ալլ ոչ թողից բ^Ղ ^ "ք* 
դւ֊ոց բոց զվրե<ե նախնեացն իմոցք և զմահն Ար տա լան ալ արբալի * 
քՀի ալժմիկ ձեր, Նառալից% զմերէ տեր անց ձերոց զբարձ կալեալ ե + 
բալց ոչ թողից, եթե ոչ տեղիդ մեր առ մեզ եկեսցե* 1‘սքք դար֊ 
ձեալ առնոլր զձեռ անէ* դարձեալ տաներ Լաէն հող Պարսից* ապա 
աշխարեր Արշակ զասացեալսն, խոնարհեր բուռն հարկաներ զոտից 
նորաէ մեՆապես ապաշխարելով զղջմամբ զասացեալ բանսն։ Նսկ 
լորժամ առեալ զձեռանե զնա տաներ ի հալ հողն% ևս խստագոլն 
բան զառաջինսն բարբառեր• իսկ դարձեալ միւսանգամ հաներ 1ալնմ 
հողոլն ք բանիւբ լա պա շխա բութի ւն դառնալր։ Յալգուե մինչև երե- 
կոլն ալն պես շատ փորձ փորձեաց զնա* զի իբրև ի վերալ հա– 
րեալ հողոլն տան էր՝ խստացեալ ամբ արտասաներ* իսկ էրր^– է 
րալ բուն գետնոլն լատակին կալր% ի զղջումն դառնալր։ Նսկ իբրև 
ևրեկոլ եղևք ժամ ընթրեաց թադաւորին Պարսից ք բանզի սովոր ու֊ 
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թ^ն էր Լ ալոց թա1էալորին բազմական անդէն ընդ նմին աո. նմա 
ի նորին տախտին արկանել բազմական* օրէնք էին զի թադաւորն 
Պարսիդ և թադաւորն Հայոց ի միում տախտի բազմէին ի միում 
դահոլս։ Նսկ այն օր նախ զտող բազմականալն որ անդն էին՝ զամե• 
նեցունց կարգեցին* հուսկ լետոլ զկնի ամենեցունց ի ներքոլ բո~ 
լորին զՄրշակայ բազմականն առնեին, ուր քՏա/ հորէն լատակն 
հարեալ էր։ Նախ ամեն երետն իբրև, բազմեցան լիւրաքանչիւր չա¬ 
փն ւ% լետոլ ածէին բազմեցուցանէին զարքալն \Լրշակ։ Ա^ւ^ւ ^կաց 
բազմեալ ուռոլցեալ վալլ» մի* ապա լոտն եկաց, աս է ցթադաւորն 
Շապուհ* Ի՛մ ալդ տեղփք ուր դուդ ես բազմեալ* լոտն կաց ալդի9 
թող ես ալդր բազմեցալց9 զի տեղի ազդի մերոլ ալդ էեալ է* ապա 
եթէ լաշխարհն իմ հասից՝ մեՆամեՆ վրէժս խնդրեցից ի քէն՝ա 
(ք՝ուզ* I»* 

30* Ա/ւ/ պաամութիւն ապաքէն առասպել է* սակայն ճշմա¬ 
րիտ է9 թէ Մրշակ դրուեցաւ Մնլուշ բերդը* և. Վասակ սպանաւ 
մորթազերծ*-ձԱպա հրաման ւոալր Շապուհ արքալ Պարսից բե– 
բել շղթալս 1ւ արկանել ի պարանոցն Մրշակալ և լոտս և. ի ձեռս 
նորա երկաթս9 և խաղացոլցանել զնա յԱնդմըշն զոր Աէուշ բերդն 
կոչեն9 և. պնդեալ զնա մինչ1ւ անդէն մեուցի։ Եւ. եզև. ի վաղփւ 
անդր ետ հրաման Շապուհ արքալ ածել զառաքեաւ իւր զՎասակ 
է) ամիկոնետն զզօրավարն սպարապետն Հալոց Մեծաց* սկսալ պա¬ 
տուհասել զնա։ ՝$անզի էր Վասակ անձամբ փոքրիկ՝ ասէ ցնա ար- 
քալն Պարսից Շապուհ* Աղոլէսք դու էիր խանդարիչ9 որ ալս չափ 
աշխատ արարեր զմեզ* դու ես ալն որ կոտորեցեր զԱրիս ալս չափ 
ամս* և զքք գործես 9 զմահ աղուեսու սպանից զքեզ։ Վասակ 
տուեալ պատասխանի ասէ* \Լլժմ բո տեսեալ զիս անձամբս փոք– 
րէկ՝ ոչ աո եր զչափ մեծութեան իմոլ* զի ցալժմ ես քեզ առփւծ 
էի9 եւ արդ ազուէս։ ք*ալց մինչ ես Վասակն էի՝ ես սկալ էի* մի 
ոտնս ի միոլ լերին կո»լր9 և. միւս ոտնս իմ ի միոլ էերին կալր* 
լորժամ լաջ ոտնս լենուի՝ զաջ լեառն ընդ դետին տանէի* լորժամ ի 
ձախ ոտնն լենուի9 զձախ լեառն ընդ դետին տանէի։ \Լպա հար՜ 
ցան էր թադաւորն Պարսից Շապուհ և. ասէ* տուր ինձ դխ 
տել9 ով են լերինքն ալնոքիկ9 զորս գոլն ընդ ունջ տանէիր։ Եւ 
ասէ Վասակ* լերինքն երկուք՝ մի դու էիր9 և֊ մի՝ թադաւորն 
Տունաց։ Մինչ տուեալ էր ինձ Աււաու.&՚ւ7յ% զքեզ ընդ դետին տա¬ 
նէի և. զթադաւորն &ունաց9 մինչ օրհնութիւն հօրն մերոլ Ներ– 
սիսի հագուցես» լ էր ի վեր ալ մեր9 և. Մստուծոյ զմեզ ի ձեռանէ 
չէր թոզեալ* մինչ զնորա բանն արաբաք և խրատ նորա եկաց 
առ մեզ դիտացաք տալ քեզ խրատ9 մինչև, մեզէն աչօք բացօք 
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անկաբ ի խորխորատ։ \Լրգ կամիս՝ արա։ Ապա ետ հրաման 
թագա է. որն Պարսից մորթել զզօ ր ավարն Հալոց Վ^ասակ, և. զմորթն 
հանել և լնուլ խոտով, և տանել ընդ նոյն րերգն լԱնդմըշն, ուր 
արգելին իսկ զթադաւորն Արշակ (ք՝ուզ* 1*. 

40, Ւուզանդալ 0*» դպրութեան վերջին չորս գլուխներն կա¬ 
տան մեգ սոսկալի աղետից և. հալաՆանաց շար մի ի ձերւն Նապ– 
հոլ և երկուց ոլրացելոց—Մերուժտնալ Արերունւոլ և Վ^ահանալ 
\ք ամիկոնենի, աղէտ բ% զորս չէ մարթ աււանց արա աս ուա ց ընթեռ.– 
նուլտ Նապուհ լետ ալնպէս խստիւ պատուհասելոլ զԱրշակ և զբաջ 
սպարապետն նորա Վ^ասակ , ղմին մշտնջենաւոր բանտարկութեամբ 
և. զմիւսն չարաչար մահուամբ% կը զրկէ ի Հալս երկու անուանի 
զօրավար, զ&Էկ ե. զ^ՀարԷն բազմութեամբ զօրացք բանդել կորՆա• 
նել զերկիրն և գերել բնակիչներնէ ինչպէս կերևի՝ ստիպելով 
զնոսա ընդունել զկրօնս Պարսից։ &ետ երեբտասանամսեալ պա¬ 
շարման կաոնուի Արտագերից բերդն, ուր ապա լին աե էր թագու¬ 
հին Փաո֊անձեմ սպասելով իւր որդւոլն Պապար որ էր պատանդ 
ի Շոլնս և պիտի գալր հո.ո մալեցի զօրօբ ազատել հխրկիրն։ 8ետ 
ալնորիկ, կամ միևնոլն ժամանակ, կաոնուին և կը բանդուին ե– 
րևելի երևելի բազարներ, որպէս Արտաշատ, Վ^աղարշապատ , նրու– 
անդաշատ, արեհաւան, ՀԼարիշատ, 1Լան, *Նախ՝ճալան, և անթիւ 
մարդիկ կը տարուին դերի։ \*սկ տիկինն Փաո֊անձեմ տար ու ելով ի 
Պարսկաստան* կը մատնուի անաո֊ակ զինուորաց բռնաբարութեան 
հրամանաւ Նապհոլ ի թ շնա մանս թագաւորին և ազգին• —«Աւզա 
արձակեաց ար բալն Պարսից Նապուհ ի վերալ աշխարհին Հալոց 
երկ ուս ոմանս լիշխանաց անտի իւրոց, միումն *Լիկ անուն և միւ– 
սոլյմն \արէն, բազմութեամբ զօրաց* զի եկեսցեն բբեսցեն բան¬ 
դես ց են զաշխարհն Հալոց։ հբրև ետես տիկին աշխարհին Հալոց, 
կինն Արշակալ թագաւորին Փաո֊անձեմ, զզօրս թագաւորին Պարսից, 
եթէ եկին լցին զաշխարհս Հալոց% առ.եալ ընդ իւր մարդիկդ ազատս, 
ընտիրս, սպաո֊ազէնս պատերազմողս՝ հանդերձ նոբօբ դիմեաց 
եմ ուտ ի բերդն Արտագերից, որ լերկրին Արշարունեաց, լերեսաց 
զօրացն Պարսից։ Ապա եկին հասին ամենալն զօրբն Պարսից, շուրջ 
զբերդաւն նստէին, պահ արկանէին, պատեցին պաշարեցին։ 
նոբա ի ներբս ամրացեալբ՝ լուսալին ի տեզւոլն ամրութիւնն, և 
զօրն ղակիշ աեեալ նստէին արտաբուստ շուրջ զձորօբն։ Եւ նստան 
շուրջ զբերդաւն ամիսս երեբտասան, և առնուլ զբերդն ոչ կարտ- 

զի կարի ամուր էր տեղին։ Աւերեցին բանդեցին զերկիրն ամե– 
եալն» ելան էին աոնուին ալար, ի գաւաււացն և լաշխար– 

հացն աՆէին զդերի մարդկանն և զանասնոց ի *Լակիշե իւրեանց• 

0ւցւէ՚ւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 113 - 

«ւյք»ւ«« բերէին համբարս և ուտեին, և զբերդն պաշարեալ պա¬ 
հեին։ Իւ»$ Պապ որդին Արշակալ ոչ դիպեցալ անդ ի Հալոց աշ¬ 
խարհին, դի աո. թագաւոլէին 8ունաց դիպեցաւ։ 

41. *\*բրև զալս ամենալն աեսին ա զա տա գունդ բանակն Հալոց* 
Հոգան խնդրել իւրեանց թիկունս օգնականոլթևան, և էր նոցա 
զորագլուխ Մուշեղ որդին Վ.ասակալ սպարապետին։ Եւ չոգան 
նոքա աո. իւրեանց ար բա լորդին, ընդ թ՛ագա լորին Ցունաց խո¬ 
սեին, հալանեցոլցանեին գնա թիկունք լինել իւրեանց։ լեր– 

կիրն Հալոց ստեպ առաքեին դեսպանս աո. տիկին աշխարհին աո. 
Փառանձեմ, զի ժուժկալ լին ի զի բերդին և մի՛ ձեռս տացե ի Պար¬ 

սիկս։ Ել դեսսլանք ստեպ ստեպ լորդւոլ նորա ի Պապալ զմիմեանց 
կնֆ ի շաբաթ ու շաբաթոլ եկեալ հաս անեին և գաղտ ընդ գաղտնի 
դուսն ուրեմն մեքենաւորութեամբ ի բերդն մ տանեին, տալին 
քաջալերս տիկնոջն։ Եւ լերկարեաց ի բերդին ամիսս երեքտասան 
պաշարումն։ ոբք գալին և երթալին՝ ստեպ ստեպ գալին թե 
Պինդ կաց, զի հասեալ ե Պապ որդի քո և գունդ կա լսեր ական ի 
թիկունս օգնականոլթեան։ Ել լերկարեաց խրախոլսն որ հասա– 

նեք։ դի ասեին, Վալրիկ մի ևս, սակալիկ մի ևս կալցիս ժոլժ՝ և 
ահա հասեալ ե օգնականոլթիլն։ Եւ եզև լետ չորեքտասաներորդ 
ամսեանն հաբուաեք լԱստունրոլ հասին ի վեր ալ գաղթականին 
բերգնորդեացն, զի մահ անկ ալ ի վեր ալ նոցա որք ի բերդին եին, 
գի ի Տեաոնե հասին պատուհասք։ Առաջի տիկնոջն Փառանձեմալ 
ուտեին և ըմպեին և ուրախ լինեին որք եին ի տաճարին, լան– 
կարձակի ի միում Ժամու հարիլր ալր, և ի միլս ում՝ երկերիլր, և 
հր պի հինգհարիլր ալր մեռան ի բազմականին լորժամ բազմեալ 
կալին, և օր ըստ օրե սատակեին։ Աորժամ սկսան՝ զամիս մի ոչ լեր– 
կաբեաց, զի սատակեցան առ հասարակ, և եին արք իբրև մետա¬ 
սան հազար, և կանալք իբրև վեց հազար, Մինչ եր ի բերդին 
Փառանձեմ տիկին երկու նաժշտօք՝ եկն եմուտ գաղտ ի ներքս ի 
բերդն Հալը մարդպետ ներքինին, և թշնամանեաց զտիկինն մեեա– 
պես իբրև զբոզ մի, սկսաւ դնել թշնամանս ազգին Արշակունեաց, զի 
վատախորհուրդք են, վատանշանք, կորոլսին զաշխարհս ևս. լիրալի 
անց ընդ ձեզ ալդ և ալլ գի անցցե. ապա ել գաղտուկ և փախեաւ։ 

43. տիկինն Փ առանձեմ իբրև ետես եթե միալն մնացի՝ 
եբտց զդուռն բերդին, և թողացոլց զզօրսն Պարսից մ տանել ի բեր– 
դըն։ ԵլանԷին ի վեր, գերեին զգանձս թագաւորին Հալոց որ կալին 
> բերդին, և սկսան կրել իջուցանել զա մ են ալն դանձսն որ կալին 
ի բերդին* Հինն տիլ և զինն գիշեր համակ իջուղին զոր գաին լԱր. 
աագերսն բերդին, և հանդերձ տիկն ալն խաղացուցին։ Եւ լետ ալ. 
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սորիկ եկին ի քաղաքն ւէեՆ լԱրտաշատ9 և առին գնա և կորեա֊՝ 
նեյին զպարիսպ նորա♦ աոին անտի զգանձս մ թերեալս որ կալին^ 
և գերեցին զա մ են ալն րաղարն։ Եւ խազացուցին լԱրտաշատ րա– 

ղարէ ինն հազար տուն երդ հրեալս9 զոր աՆեալն էր գերի Տիգ֊ 
րանալ արրալի Ար շակունւոլ լերկրէն Պաղեստինացւոց 9 և րառա֊ 
սուն (հազար) երգ հալ։ Եւ. գրազում շինուաՆս րազարին հրձիգ 
արարին զփալտակերտն, եւ զրարակերտն րանգեցին 9 և. զպարիսպն 
ըստ նմին օրինակի։ Եւ եղև իբրև. աՆին ժողովեցին զամենալն 
գերին զրազարին ի մի վալր եւ անցուցին ըստ Տափերն կամուրջէ– 
և առն էին համար գերւոլն9 ի մ էջ շերտափակ գօրացն պատ էին 
ասէին զօրագլուխրն Պարսից ցՂոլիթ երէց րազարին Արտաշատու* 
Նլեալ ի միջոլ գերւոլգ% երթ՛ գնա գու լո պէտր է րեգ։ Եւ ոչ 
աոնոլր զալս լանձն երէցն Ղուիթն9 ալլ ասէր• 8#ւ 9գխաշնգ տա¬ 
նիր՝ և զհովիւս տարալր* զի ոչ է մարթ հովուի թողուլ զխաշն 
իւր* ալլ պարտ է հովուին գնել զանձն ի վեր ալ ոչխարին ի^֊րոլ։ 
Ել զալս ասացեալ եմ ուտ ի գերութիւնն, և խաղաց ի գերութիւն 
րնգ իւրում ժողովրգեանն լերկիրն Պարսից։ 

Առնուին զՎ^աղարշապատ րաղար• րտնգէին րրէին զրազարնր 
ի հիմ անց տապալէին 9 ևւ խաղաց ուցանէին լալնմ ևս րաղարէ ինն 
ևտասն երգս հազար։ Ընք. ամեն ալն րաղարս ոչ թոզին ամենևին 
շինտՆ9 զի զամենալն տապալէին9 րակեալ րանգէին* և ընգ ամե• 
նալն երկիրն ասպատակ սփռեալ զամենալն ալլ> ի չափ հասեալ 
կոտ որ էին 9 զկանալս և գորգիս ի գերութիւն վարէին* և գրերգս 
ամենալն թագաւորին Հալոց կա լան 9 և լցեալ բազում ա մ բարօր՝ 
բերդակալս թո զուին։ Առնուին և զմեՆ րաղարն զԵրուանգաշատ 9 
և խաղացուցանէին անտի երգս րսան հազար հալ9 և երգս երե- 
սուն հազար հրեալ9 և զրազարն ի հիմանց տապալեալ բրեալ 
լատակէին։ Ապա աոնուին և զրազարն ք^ագրևանգալ Ղարեհաւանք 
և խաղացուցանէին անտի հինգ հազար երգ հալ և ութ հազար 
երգ հրեալ9 և զրազարն ի հիմանց տապալէին լատակէին։ \Լռնուին 
և զրազարն մեե Ղարիշատ որ էր ի գաւառին լԱղոլհովտի • խաղացու– 
ցանէին չորերտասան հազար երգ հրեալ9 և տասն հազար երգ հալսք 
և գնա ի հիմանց րանգեալ ապական էին։ Առին և գամ ուր րաղարն 
Վաէր որ է ի գա լառին Տ ողբալ 9 և հրձիգ արարեալ րանգէին գհիմունս 
նորա9 և խաղացուցանէին անտի երգս հինգ հազար հալ9 և ութ ևտասն 
հազար երգս հրեալ։ Ղալս ամեն աքն բա զմ ութի ւն Հրէից զոր գերե* 
ցին տարան լերկրէն Հալոց% աՆեալ էր լերկրէն Պազեստինացւոց 
մեեի թագաւորին Հալոց Տիգրանալ ի ժամանակին լորժամ գերեաց 
նա և ած՜ ի Հալս զրահանալապետն Հրէից զՀիւրկանոս զառամին 
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ժամանակաւ։ Եւ. էան մեն՜ արջ ալն Տիգրան զա մ են ալն զհրէու– 
թիւնն զալն բնակեցոլց ի ջաղաջսն Հալոց լի լրում գարուն ի ժա¬ 
մանակին։ Նսկ լալսմ ժամանակի աւերեցին զջաղաջսն և. գերեցին 
զբնակեալսն անգ* և. զա մ են ալն երկիրն Հալոց և. զա մ են ալն գա– 
ւաո-սն րնգ նմին գերեար խաղացուցեալ և զալլ գերութիւնս գա- 
ւաււաց դալա ոաց , կողմանց կողմ անց 9 փորի փորի9 զաշխարհի աշ¬ 
խարհի՝ աՆին ժողովեցին ի ջազաջն Ղէախ՚ճաւան, զի անգ էր զո¬ 
րաժողով իւրեանց զօրացն։ Ապա առին և. զնա ջանգեցին* անտի 
երգս հալս երկուս հազար 9 և. հրեալս երգս վեշտասան հազարս 
անտի խաղացուցին գնացուցին ամենալն գերութեամբն հանդերձ։ 
Եյլ անգէն լերկրին Հալոց ոստիկանս թողին և. վերակացուս9 ի եա– 
ուալութիւն մատնել զմնացորգս երկրին9 և ինջետնջ զտիկինն Փա– 
ռանձեմ առերս լ հանդերձ գանձիւջն և բազմութեամբ գերեօջն 
լերկիրն Պարսից խտղացուցանէին, և. գնացեալջ երթ ալին տան էին 
հա սո լցան էին լերկիրն Պարսից առ. Նապուհ արջալն։ Եւ եղև իբ¬ 
րև չոգան տարան զտիկինն Փառանձեմ լերկիրն Պարսից9 և զաԱ 
ամենալն գերութիւնն Հալոց և զգան ձոն, և կալան առաջի թա¬ 
գա լորին՝ շնորհ մեե ունէր թագտւորն Պարսից իւրոց զօրավարացնէ 
Եւ. իբրև կամեցաւ թագաւորն Պարսից Նապոլհ թ շնա մանս առնել 
ազգին աշխարհին Հալոց և թագաւորութեանն՝ ետ հրաման ժո¬ 
ղովել զա մենս րլն զզօրս իւր և զմեՆամեՆս իւր և զփոջունս և զա– 
մենալն մարդիկ աշխարհին իւրոլ որ ինջն իշխէր* և ի մ էջ ամբո– 
խէն տևել զտիկինն Հալոց զՓառանձեմն։ Եւ հրամալեաց ի հրա¬ 
պարակին իմն առնել հրապոլրս մեջենալից9 լոր հրամալեաց զկինն 
արկաներ և արձակել տիկնոջն Փառանձեմ ալ ի խառնակութիւն 
պոռնկութեանն անասնական պղնութեանն։ Ալսպէս սատակեցին 
զտիկինն Փառանձեմէ Նսկ զաԱ գերին զամենալն տարան բնակե– 
ցուցին9 որ լԱսորեստան9 որ լերկիրն Հ՚ուժաստանի» (ք՝ուզ* 1*. 

<4:3. Ւ պատմութեան աստ ևս ք՝ ուզան դալ կան ապա ջէն աւե– 
լաբանութիւնջ կամ չափազանցութիւնջ։ ճափազանց է ասեր թէ 
Պարսիկջ ալնչափ բաղաջներն զորս առին՝ «բրեցին ջան դեցինւ9 ի 
հիմանց տապալեցին», զընգ ամենալն ջաղաջս չթողին ամենևին 
շինաե*» Ալամենալն ալլւ ի չափ հասեալ կոտորեցինոակալն մեն էր 
աւերումն 9 և կոտորան՛ն անհնարին» Ջափա զանց է նոլնպէս ասեր 
թէ Նապա.հ ձժոզովեաց զամենալն զօրս իւր և զամենալն մարդիկ 
աշխարհին իւրոլ* ի գնին ալն լկտի տեսարանին• ալլ չիջ տարակոլս 
թէ եթէ Նապոլհ արդարև ալնպիսի օրինակալ Լոր չէ անհաւա– 
տալի 9 նա լելով ի վաւաշոտ բարս Ս ասանեան ազգին) կամեցաւ խար 
տառակել զտիկինն՝ հա լան ական է թէ ջանաց ըստ կօրրի բտզմա– 
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ցուցանել Հանդիսատեսներն ի թշնամ անս \Լրշակալ /լ Հալոց ր *1ա* 
լսվ ի թիԼ հրեայ գերելոց, զորս բան զՀայոցն աւելի կը գնէ ք՝ու– 
զանդ թէպէտ, գիտելով թուոյ մասին Ւուզանգայ շռայլութիւնը, 
հարկ չէ առնուլ ըստ ամենայն ՝ճշմարտութեանՀ չէ սակայն ան– 
հա լան ական, թէ հրեայ գաղթական բ Լոր անտարակոյս իբրև, ա* 
րուեստագէտ ժողովուրդ բերուաՆ էին նախ բան զՏիգրան և մա– 
նաւանգ առ Տիգրանաւ, որոյ ձեռագէտ գաղթ ական օբ իլր բազար¬ 
ներն շ էնցոլնելոլ սովորութիւնը գիտեն բ Տիգրանակերտի պատ- 
մութենէն՝), Հէին սակաւաթիւ ի Հայս, և Պարսիկբ այս գիտմամբ 
մանալանգ ընտրեցին տանել առաւել հրեայ բան հայ։ 

Նապուհ յետ տալոյ զինուորաց խայտառակել զՓառանձեմ% ին– 
բըն անձամբ կը գորեէ գնոյն խայտառակութիւն։ Նրթալով ի Լայսք 
առաջնորդ ունելով զՎ^ա^ան և. զՄերուժան՝ զորս մի անգամ կը 
գտնէ յար անցք իմա յայնց որ չէին ուրացան բրիստոնէութիւնը՝ 
կու տայ առնել կոխան ոտից փղաց Լայսպէս սովոր էին առնել ա– 
րևելեան բռնաւորբ, այսինբն կատազեալ փիղեր արձակել գերեաց 
վրայ զորս կա մէին բազմութեամբ սպան անել* տես \1ակաբ.ի 
իսկ զկանայս և զմանկունս հանել ի սայլացից։ հււ^ զա զատ կանա* 
նինք այսինբն զկանայս նախարարտց որ փախան էին, ժողովելով 
ի ՏԼարեհաւան, ուր կը թուփ կար ասպարէզ մեն ձիարշաւի% կու 
տայ շարել զնոսա հոլանի աստի և անտի ասպարիզին* իսկ ինբն 
ձիով անցնելով ար շալակի* զորս և. կամի կու տայ մունանել ի 
վրան իւր որ կանգնան էր ասպարիզի մօտ։ Օրինակ լկտութեան 
անարժան այնպիսի թագաւորի որպիսի էր Նապուհ, միանգամայն 
յալիտենական նախատինբ 0ասանեան թագտւորաց մանաւանգ բան 
Հայոց9 յորոց ի թշնամ անս կը կարնէր գորնել Նապուհ այն պիզն 
վրէժխնգրութիւնը*—*Ապա յետ այսորիկ խաղաց գնաց թագաւորն 
Պարսից Նապուհ ամենայն իշխանութեամբ զօրաց իւրոց և չո* 
գալ ել յերկիրն Հայոց• և առաջնորդ ունէր ընդ իւր զՎ^ահան 
ի Մամիկոնեան տո հմէն և զՄերուժան յԱրնրունեաց տոհմէն։ 
Լասեալ ասպատակէին յերկրին Հայոց։ Ւազումբ ի նախարարացն 
Հայոց թողեալ զկանայս իւրեանց և գորգիս եւ. զընաանիս փախեան, 
րնգ այս 1ւ ընգ այն գնացին։ զամենայն կանայս նախարա– 

րացն Հայոց որ թողին 1ւ փախեան՝ ասպատակն ժոզովէր* ևւ անին 
զնոսա առ Նապուհ ար բայ Պարսից։ Նբրև էր բանակն Նապհոյ ի 
գաւարլին ՕագրԼւանգայ յալերս բաղաբին քՀարեհաւանի, զոր յա– 
ռաֆնումն ևկեալ զօրբն Պարսից աւերեցին% տՆին ժողովեցին ա– 
ռ աջի թագա լորին Պարսից զամենայն գերին մնացորգաց աշխարհին 
Հաքոզ։ Աւ«քսւ հրաման տայր թագաւորն Պարսից Նապուհ գամե– 
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նալն ալլւ ի ձաՓ հասեալ կոխան առնել փղաց9 և. զա մ են այն կին 
և. զմանուկ հանել ընդ ցից սալլից։ Եււ զկանալս ազատացն և նա¬ 
խարարազն զփախուցելոցն հրաման տալը աՆել լաս պար եզն որ էր 
ի քէարեհվան քաղաքի։ Եւ հրաման ասղր հոլանել զա մ են ալն ազատ 
կանանին և. նստուցանել աստի անտի ասպարիսին 9 և. ինքն Նա– 
պու<Հ արքալ հեՆեալ ի ձի* շալակի անցան էր աո կանանոտքն• և որ 
լակն գալին% մի մի ի նոցանէ պղնեալ ի խառնակութիւն տան էր 
առ ինքն։ ՝$անզի մօտ լասպարէզն հարեալ էր խորանն լոր ա– - 
ռեալ մտանէր դոբնել զանօրէնո ւթիւնն* և ալնպէս դրա զում աւուրս 
առնէր զալն ընդ կտնալսնա (ք՝ուզ, Հրապուհ ևս աւելի 
խստութետմբ դնաց ւքան ալանդ ընդ ազդին \)իլնեաց ի վրէժ ԱՆ– 
դոփկա1 նահապետինէ հօր Փառանձեմար քանզիւ նա էր դւյխաւոր 
պատերազմին9 որ եղաւ ի մէջ կտլսեր և Նապհոլ ի սկզյւան թա¬ 
գա լոր ութ եանն Արշակալ*—«Եւ զտզգն Սիւնեաց տոհմին զամենալն 
զալր ի չափ հասեալ կոտորեցինք և զկանալս սպանին9 և զամե– 
նալն մանր մանկտին ներքինիս հրամալէր առնել և խաղացոլցտ- 
նել լերկիրն Պարսից։ Եւ առնէր զալս ամենալն էի ասն վրիժուցն 
\1նդուկալ9 որ եզև առաջնորդ պատերազմին ընդ ՚Ներսեհ արքալ 
Պարսից» (քՆւս^* Ան|)է Նապուհ լետ գորՆելոլ ալս չափ չարիս 9 նա– 
խարարաց կիները զորս ալնպէս թշնամանեց չարա չաթ դնել տուաւ 
բերդեր ք և պատուիրեց սպան անել զնոսա՝ եթէ ար ք նոցա չդառ¬ 
նա լին լետս։ Աս^ա ԹոՂԷՈէ1 ^ զ^արէն զօրօք ի Հալս9 և 
զբանտարկեալսն լանձնելով Մերուժանալ և Վշահան ալ՝ գնաց յԱ– 
տրպատական *—«Եւ տալր հրաման Նապուհ արքալ Պարսից գա¬ 
մ՞ ուր ամուր տեղիսն Հալոց բերդս շինեի հրամալեաց և բերդա¬ 
կալս կացուցանել։ Եւ զա զատ կանանին անդէն ի բերդեանն բաշ¬ 
խեր և թոզոլր9 զի եթէ ոչ ար ք նոցա եկեսցեն նմա ի Նառալու– 
թիւն% սպանցեն զկանալս նոցա բերդակալքն առ որս եթոզ զնոսա։ 
Ել եթող լաշխարհին զՉփկն և զ^արէնն և զնոցա իշխանս զօրօք 
բազմօք. և զիշխանութիւն մնացորդացն ետ ի ձեռս Վահանալ և 
Մերսւժանալ9 և ինքն դնաց լԱտրպատական» (ք՝ուզ* 

44. Ննչպէս Կը տեսնուի *Ներսիսի խրատէն առ նախարարս՝ 
մտանել ի Նառալութիւն Նապհոլ կը նշանակէր լռելեալն ուրա¬ 
նալ զքրիսաոնէութիւն և ընդունել զկրօնս Պարսից• ուստի չիք 
տարակոլս9 թէ շտտք դարձանք թէպէտ ակամալ9 ի կրօնս Պարսիցք 
և որք չառին զալս լանձն՝ մեռան վկտլական մահուամբ։ Եբրև 
ալսպիսիք լանուանէ կը լիշուին ՀԼուիթ երէցն Արտաշատու9 և ի 
կանանց նախարարաց ոչ սակաւք։ Ղյշանաւոր եղաւ ի սոսս» մանտ– 
ւանդ Լամազասպոլհի9 վ*ո1Ը վարդանալ* Մամիկոնենի (ոչ մենին 
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Վարդանալ), կին Գարեգնի (հշտունւոլ, որ @ոՂԼՈէ1 զՀամազաս– 

սլուհի փախաՆ էր ի &ոլնս։ 
ք՝ ուզան դալ 0՝* դպրութեան և գլուխներն ունին 

քԼուիթ ալ երիցու վկալաբանութ իլնն, այսինքն նորա հարցափորձն 
աո.աջի Նապհոլ և մարտիրոսական մահը։ Ըսա Ւուզանդալ Նապուհ 
տեսնելով զՀԼուիթ սեաւ մօրուօք և. սպիտակ հերով% համարեցաւ 
գնա կախարդ։ ՆրԷցն լետ ցուցանելոլ համառօտիւ ալն երև.ութին 
բնական պատ՛ճառն՝ ասէ համարձակ, թէ զք փոլթ էր նմա հերաց 
և մօրուաց սպիտ ակութ իւնն կամ սևութիւն• ինչ որ պիտի հրա– 
մալէր% թոզ հրամալէ։ Նապուհ տալով հրաման դնել գնա ալն օր 
ի դիպահոջ, լաջորդ օրը կոչելով զնա լատեան՝ կ1 առաջարկէ ըն¬ 
դունել զկրօնս Պարսից, և ի չառնուլ նորա լանձն% կը ղրկուի 
սպանման տեղին, ուր լետ լաղօթս կալոլ համաուօտիւ՝ կը գլխա– 
տուի» — օՆբրև. չոդան տարան լերկիրն Պարսից զամենալն գերու– 
թիլն Հալոց, և զՀԼուիթ երէց \ձրտաշատ քաղաքի ունէին կապա- 
նօք առաջի թադաւորին Պարսից Նապհոլ• նալէր թադաւորն և 
տեսանէր զերէցն քՀուիթ ալր բարձր և. անձնեալ, և ի տիոց մա¬ 
նուկ, և. հեր դլխոլն ալևորեալ էին, ալլ մուրուքն դեռ տա կա լին 
սեաւ ևս կալին։ Յալնժամ զա ռա ջինն խօսել սկսալ Նապուհ և 
ասէ♦ Տեսանէր դառնդ զալդր զչարութիւն, քանզի լալտ է• ի հե– 
րաց ալտի երևի թէ կախարդ է. զի հերքն սպիտակ են և մա րուքն 
սեաւ։ Նսկ երիցուն տուեալ պատասխանի ասէ• &՝է քեզ պէտ իցէ* 
ալլ զինչ կամիս խօսել և առնել խօսեաց* ալլ վասն ալդորիկ գի– 
տեա զի լիրաւունս սպիտակացեալ են նախ հերքս, զի բազում 
աւուրբք երէց են, դոնեա հնդետասան ամօք քան ղմուրուս նա- 
խաբոլսք են։ թադաւորն հրաման տալր մինչև ի վաղիւն պա¬ 
հել գնա• իսկ ի վաղիւն հրաման տալր աՆել ի հրապարակն շըղա 
թալիւք։ Եւ ելին ոստիկանք արքունի հարցանել, եթէ իցէ լանձն 
առցէ պաշտել զօրէնս մոգութեանն% ոչ մեռցի։ հսկ նա ոչ առնոլր 
լանձն • ալլ կամեցեալ մեռանել խնգութեամբ վասն Աււա«րւ.&*#րյ% եր– 
թալր ի տեղի մահուան, և աղաչեաց զվերակացուս իւրոլ մա- 
հոլանն, զի թողացուսցևն նմա սակաւ մի կաէ լաղօթս։ Եւ֊ մա¬ 
տուցես։ լ լա ռաջա գոլն՝ եդ Նունր և աս էն։ Հոս կը դնէ ք՝ ուզանդ 
երիցուն աղօթքը։ «Ես իբրև զալս ամենալն ասաց՝ բազում մար¬ 

դիկ ամբոխի ժողովեալ էին (ի քրիստո նհհ)՝ ասացին զամէնն։ 
1Լպա զալրացեալ վերակացուք սպանողութ եանն, թէ րնդէր ալն– 

չափ երկար թողացուցին նմա խօսել, տադնապաւ ի տեղի մահուն 
հա սո լցան էին։ նա մեեալ խնդութեամբ կար կա ռեալ զպարա– 

նոցն, վճա րէր ի սուսերէնն (ք՝ր.ւզ* 
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էԼօրինակ ողորմ մահուան Համազասպուհեայ, զոր իրրև մար- 
<աոիրոս կը տօնկ Հայաստանեայց եկեղեցին՝ մանր կր պատ մ է քու– 
ղաՆդ 1»* դպրութեան գլխով, օրով և. կը փակկ իլր պատ֊ 
մու֊թեան 0՝* դպրութիլնը։ Նապուհ, ինչպկս տեսանք՝ Մերուժա– 
նայ և Վահանայ յանձնաե կր Հայոց մնացորդը։ Այււ երկու, ուրա֊ 
ցեւոլք մեե փութով կը ջանային տարաՆել ի Հայս կրակապաշտու– 
թիւնը և կը նեղկին ղքրիստոնեայս, <մանաւանդ փախուցեալ նա- 
խասրարաց կանանին որ դրուաՆ կին այլևայլ բերդեր։ Թշօւաււ կա- 
Նայք օտիպուեցան հրամանալ նոցա ուրանալ քրիստոնկութիւնը, 
և– որք միանգամ չգիջան այս հրամանին% սպանուեցան չարաչար9 
բայց թկ որպիսի մահուամբ՝ չկ յայտ։ Համազասպուհու համար 
միայն կը պատ մ կ Ւուղանդ, թկ Վ^անալ բերդին աշտարակկն կա֊ 
Էսուելով մերկ էԷւխիվայր% մ եռալ, և մնաց այնպկս, մինչև հալե֊ 
յալ մարմինն և ոսկրոտին թափեցան, և կին մի որ կր դայեակ 
նորա, կենալով ի ներքոյ աշտարակին% կը ժողովկր մեռելոյն ոս¬ 
կրն երն իւր հանդերձին գոգըք և ի վախ՛ճանի տարաւ. թ աղեց 
պնոսա«—«.Վշահանն Մամիկոնեան և Մերուժանն Արեր ունի, սոքա 
ևրկոքեան արք պիղեք անօրկնք կին, ապստամբեալք յուխտկ աո- 
տուաՆ պաշտութեանն՝ զանաստուաՆ մտզդեզանց աղանդն յանձն 
աուեալ պաշտկին* սկսան այնուհետև յերկրին Հայոց աւերել զե– 

կեղեցիս, զտեզիս աղօթից քրիստոնկից յամենայն կողմանս Հայոց, 
գաւառաց գաւառաց և կողմանց կողմանց։ Եւ. նեղկին գրազում 

•մարդիկ զոր ի բուռն արկանկին՝ թողուլ զաստուաեպաշտութիւն 
և ի պաշտոն դառնալ մազդեզանցն։ Եւ. յետ այսորիկ տային հը- 
րաման Վշահանն և Մերուժանն զամենայն կանայս փախուցելոցն 
պնախարաբացն որ թողինն և գնացին« տային հրաման ի րերգեանն 
զի նեզեսցեն ղնոսա՝ դարձուցանել լօրկնս մտզդեզանց• եթկ ոչ 
առնուցուն յանձն՝ սատա կես ցեն զամենեսեան չարաչար։ Եւ. ր^ր~ 
դակալեանն յորժամ ղայն հրաման ընկա լան՝ ամենայն ոք ո ոք 
առ. ում եք կին՝ նեղեցին ղնոսա ըստ հրամանին տուելոյ։ Ասք ա 
իբրև ոչ մի ոք յանձն առնուին ուրանալ ի քրիստոնկութենկն՝ չա¬ 
րամահ սւպան անկին զամենեսեան յամենայն ի բերդսն յորս տուեալ 
կր ղնոսա անդ։ |՝ււ^ Վ^ահանայ կր քոյրաթիւ ի Vամիկոնեան տոհ– 
մկն, քոյր Վ արդանայ, Համազասպուհի• և կր նա կին Պ՝արեդնի 
(հշտունեաց գա լառին։ 5Լսա եթող և փախեաւ Տ*արեգին այր իւր 
ի ժամանակին յորում եկն Նապուհ արքայ Պարսից քերկիրն Հայոց# 
իսկ զտիկինն Ռշտունեաց ետուն ի միջնաբերդն Վաե բերդն, որ կր 
քաղաք ի Տոսբ գա լառին։ Նսկ անօրկնն Վշահան և Մերուժանն 
■հրաման տային բերդակալին ղի նեղեսցկ զկինն. եթկ ոչ առցկ 
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լանձն զօրէնս մազդեզանցն՝ տաք էն հրաման կախել գնա զբարձր 
աշտարակէն և սպանանել։ Նբրև ոչ առնոլր լանձն Լամ ա զա ոպ ուհի 
պահել զօրէնս ւմազդեզանցն՝ հանեին է բարձր աշտարակնք որ 
կալր է վեր ալ բարձր գտհուն քարին, որ հալէն է կողմն եովակէն 
է գետոլ կուսե* և մերկացողին գնա իբրև, է մօրէք և արկեալ 
կապ զոտիցն՝ գէխիվաէր կախեցին գնա գյբարձուէն կուսե։ և. ալն֊ 
պես մեււաւ. ի կախաղանին։ Եւ. էր նա սպիտակ մարմնով 1ւ պար 
Նաո֊ տես տնելովն. կալր կախեալ լերեւոլթ տեսիլ նշաւակի, և 
փաղփէր մարմինն ի բարձուեն զոր օրինակ ձիւն սպիտակութեամբն, 
և. բազում մարդիկ ժողովեին տեսանել օր ըստ °րեր գի էթքն֊ 
սքանչելի ինչ երևեր լաշխարհին։ 8 ալս տեսիլ տիկնոջն Լամ աղաս֊ 
պոլհեալ եաո֊ կին մի դալեակն նորին, ագաւ նա պարեգօտ մի 
գոր անակիւղս կոչեն, և եաՆ դօտի ընդ մեջ ի*~բ* նւ կալր աո. 
բարձր գահուն քարին ի ներքոլ աշտարակին* զորմէ կախեալ եբ 
զսանն իւր, մինչ կողոպտեցան ամենալն մարմինք դիոլն։ Եւ որ֊ 
չափ ի վալր վալրեին ոսկերքն՝ նա լիւ֊ր Նոցն ժողովեր բովանդակ 
ղամենալն ղոսկերս սանին, և աոեալ գնաց լիւրսնն (հու զ. Գ. >րԹ.)« 

Ըստ հուդան դալ \)ամուել ոԸղԷ 1Լահանալ և Օրմիզդխտոլ քեռ. 
Նապհոլ, սպանանելով զհալր և զմալր իւր% կը փախչի ի Գաղ¬ 
տիս*— աԱլնչափ չար եին արքն երկոքին (Մերուժան և 
գի անդամ իւրեանց ում եք ոչ ողորմեին, ալլ անխնա լութեամբ 
դատեին ղօտարս և զիւրեանց ընդանիս։ Ատրուշանս շինեին ի բա֊ 
զում տեղիս, և զմարգիկ հնազանդեին օրինացն մազդեզանց, և 
բաղում լիւրեանց սեպհականսն շինեին ատրուշանս, և ղորդիս և 
զազդալինս իւրեանց տալին լոլսումն մազդեզանցն։ Ապա որդի մի 
եր Վ^ահանալ, անուն \)ամուել, եհար սատակեաց սա |Վւս– 
հան զհալր ՝ի*~ր և զէ)րմիզդուխտ զմալր իւր։ ՂՔՈ1Ը նապհոլ Պարզից 
(ժագաւորին, և ինքն փախստական քի^եբ Խաղտեաց* 
(հուզ* Անդ)։ 
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Դ. Ի ՊԱՊԱ8 ՄԻնԶԵԻ Ի ՎԱԽՃԱՆ ՏԷՐՈԻԹԵԱնն ԱՐՇԱ– 
ԿՈԻՆԵԱ8։ 

1. Նոր պա տ գա մա լոր ութ ի ւն առ Վաղիս. թագաւորե լ1լ Պա– 
պպյ։ 2. Բուզանղ զՊապայ աւելարանութեամր: 3. Գործք Պապայ. 
Մուշեղ սպարապետ եւ գործք նորա։ 4. նշանաւոր Ծակատն ի 
Զիրաւ։ 5. Խորհ ուրդ մատնութեան։ 6. Մահն Արշակայ։ 7. նուա– 
Ծումե ապստամրութեանց։ 8. Դատաստան ղԲուղանղայ։ 9. Մահ 
մեծին ներսիսի։ 10. ՊատԾաոք ամրաաոանութեանց գՊապպյ։ 
11. Վկպյութիւն^ ԱմԱիանու։ 12. Գալ ընղդէմ Պապայ եւ փա¬ 
խուստ նորա։ 13. Ամմիանոս ջատագով Պապայ: 14. Անմիտ զրր– 
պարտութիւն եւ դաւաԾանութիւն. Դատաստան Ամմիւանու. Գա– 
թըրմեան։ 15. Արղիւնք սպանման Պապայ։ 16. Ակնարկութիւնք 
ի Բուղանդայ առ այս. Վարազդատ։ 17. Հնարք Մուշեղի յապա– 
հովութիւն Հայոց։ 18. Սպանումն Մուշեղի դալով։ 19. Մանոլէլ 
Մամիկոնեան. Վարազղատ կր մերժաի։ 20. Գարեգին /Իշտանի։ 
21. Գրաւումհ միոյ մասին Հայոց. Սուրին։ 22. Սուրին կր մերժուի 
քսութեամր Մերուժանպյ. Գործք Ս՚ա7/ուի/ի. Պատերազմ ընդ 
Պարսս. Մերուժա7ւ վսպանուի։ 23. Արշակ ել Վաղարշակ կր 
թազաւորեն. Մահ Մանուելի։ 24. Բաժա7ւում/ւ Հայաստանի. Խոս– 
րով ի բաժնի7յ Պարսից։ 25. ՎախԾա7ւ գրոց7ւ Բուղանդայ։ 26. Հա¬ 
մս ոօտ քաղաքական տեսութիւն։ 

1. Ինչպես արդէն տեսանք պատգամ աւորութիւնն, զոր ըստ 
Ւուզանդալ Ե*) լզեցին Հալք առ. Վ^աղէս ի թագաւորել նորա 
(364)% չէր ղաւ զարւաջինն լտջող9 և չկար էր իսկ լինեի քանզիր դաշ- 
նագրութիւնն Յովիտնու դեռ. նոր էր9 եւ ՎաղԷս էր զբազեալ ի 
նուաճել զապստամբ ութիւնն լարեմ ուտսէ Օւստի և Հալք մնալով 
անօգնական է թէպէտ ընդդիմացան ամս իբրև չորս կամ հինգ քա– 
ջութեամբ ընգգէմ ահագին զօրոլթեանն Պարսից՝ ը նկճեցան ի 
վախ՛ճանի ւ Ղրախարարք որ մնացաՆ էին հաւատարիմ իւրեանց երկ- 
րին և կրօնից՝ կը ղրկեն աո. Վ^աղէս (368) նոր պատգամ աւորու– 
թիլն գլխաւորութեամբ Մուշեղի, որգւոլ Վասակալ՝ խնդրել ի 
կալսերէ թ ադա լոր եցուց անել ղորդին Մրշակալ զՊապ9 որ էր Պա– 
տանգ առ. կալսհրյւ*–- «84րա ալսր ամենալնի (ալսինքն ալն չափ աղե- 
սփց և սպանմանց աշխարհին) Մուշեղ որդի Վ^ասակալ ժողովեաց 
զամենալն ազատագունգ մարգկանն որ միանգամ մնացեալ էին, և 
չսգան հանդերձ նոքօք առ. թագաւորն Ցունաց, և եցոլց զպաղա* 
տանս աշխարհին Հալոց և զամենալն անցս տաո.ապանաց որ ան~ 

ցեալ էր ընդ նոսա, և խնգրեաց ի կալսերէն զՊապ զորգի Մրշա– 
կալ թագաւոր ի վեր ալ Հալոց աշխարհին» (Ւուզ* Ե. Ափ ՀԼպատ– 
մութիւ֊ն անցից Պապալ լաո֊աք քան զթագաւորելն9 ալն է զփա– 
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խուստն ի բերդէնյ զերթն աո. կալսր9 գընգունելութիւն նորա 
պատու ով9 զա ոա բումն ալսրէն և գխուսափումն լերեսաց եապհոլ՝ 
ւէշեցէնր արդեն*, զայն ևս Նանուցինբ9 թ ե ֆուգանդ թՈքԱով Պա– 
պտլ թադաւորելոլն սկզբան պարագաներն* կը բերէ ի մէջ քօք– 
դիւնս պատգամ աւո րո ւթեանն Հալոց9 ալն ե զգա լուսան Տերենտի 
զօր°ր ի Հալսք անձամբ թ ագաւո րեցուցանել գորգին Ար շակալ 
զ Պապ*—«Ա եՆ թազաւորն Յունաց թ ադո ւորեցոլց զՊապ 
Արշակալ ի վերալ աշխարհին Հալոց 9 որպես և խնգրեացն նա ի 
նմանէէյ և մեՆապէս թ իկունք լին էր ար բալն 8ունացք և զՏերենտ 
անուն ստրատելատն և դԱդե ոմն կոմս արձակեր ընդ արքալին 
Պապալ լերկիրն Հալոց» ^ու^* Ա1/^ւ Ապա կը պատ մ է մանր և 
ընդ երկար% ինչ որ գիպեցաւ լետ ալնորիկ9 ալն է զհաշտելն Նէր– 
սիսի որ հեռ ացաՆ էր բանակեն աու Արշակաւ9 զկա բդելն Մուշեղի 
սպարապետ փոխանակ հօրն9 զքաջութիւն նորա Պարսից գէմ պա¬ 
տերազմն երուն մէջ9 զնուա՜ճելն ապստամբ դաւառաց ձեոամբ նո¬ 
րին Մ ուշեղի9 զմահն Ներսիսի9 Պապալ ներքին գորՆերն 9 ի վերքոլ 
զսպանումն Պապալ դաւա՚ճանութեամբ 8ունաց9 և տլլ բազում ինչ 
զորս պիտի լիշենք կարդալ, բտլց լիշենք նախ՝ ինչ որ կը պատմէ 
ֆուգանդ զանձնէ Պապալ և զա ո անձ ինն կենաց նորա։ 

3, Ըօա ֆուգան դալ որպես թե Փ աո. անձ եմ մալրն Պապալ 
նուիրաՆ եր գնա ի Նննդեանն գիւաց9 որք մարմնաւոր տեսլեամբ 
իբրև գօձս կը պատեին զնովաւ9 և որոց թելագրութեամբ կը գոր- 
Նէր Պապ ամէն տեսակ պղՆութիւն։ *Նևք էին միշտ զանձամբ և 
զ անկողնով նորա. ի մտանել ներսիսի և 1Նագալ միալն% աո. ահի 
լինեին աներևոլթք.— *Պապ որդին Արշակալ Ննաւ ի մ օրեն Փա– 
ոանձեմալ 0 իւնոլ9 որ եը է^աէ հին *հնելոլն9 զոր եսպան ար բալն 
Արշակ և աո. զկէն նորա Փաոանձեմ իւր կին9 և Ննաւ ի նմանե 
որդի որ կոչեցաւն Պապ։ Եւ եզև իբրև Ննաւ գնա մայրն ի*–քք 
քանզի անօրեն մարդ եը նւ ամենևին լԱստուՆոլ ոչ երկնչեր՝ 
նուիրեաց գնա դիւաց. և բնակեցին դե֊ք բազումք ի մանուկն և վա¬ 

րեին գնա ըստ կամաց իւրեանց։ 0նաւ և ա՚ճեաց և գորՆէր զմեղս — 
զպոոնկութիւն9 զպգՆութիւն արուադիտութ եան և գանասնադիտու– 
թիլն և զազրալի գարշութիւն9 բտլց կարի զարուագիտութիւն։ 
Ղարձեալ ինքն իդանալր ալլոց9 և ալսպէս մմկեալ թաւալեալ եք* 
Եւ երբեմն իբրև զգաց մալր նորա զարուադիտութիւնն 9 և ոչ կա- 
րացեալ համբերել պարսաւանացն վատանուանութեանն՝ ասէ ցսե– 

նեկապան որդւոլն իւրոլ9 թե լորժամ նա խնդրեսցե ի պղՆութիւն 
զարսն ընդ որս սովորն ե տնկանել դուք զիս ի ներքս կոչեսջիք։ 
8որժամ պատանեակն Պապ ինքն ընդ անկողին մտեալ խնդրեր 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 123 - 

դարսն ի պղեութիւն՝ հմուտ մայր նորա և նստալ զաո աջեաւ իւր 
որդւոյե։ Ապա սկսաւ ՛ճչել վայել պատանեակն և ասէ ցմայր իւ֊ր» 
Յարիցես գնասցես ի քԼաՏք Ղէ մ եռան ի մ խորովիմ կսկհիմ պայթիմ, 
էո ու յարիցես գնա սղես ի տանէս։ մայրն ասէ, թէ 1\չ գր– 
նացեալ ելից ի տան է աստի։ Նսկ նա հաղ րան զհաղ ճչէր, բազ– 
մացուցանէր զվայելն։ Նսկ ւՀայրն նայեցեալ տեսանէր աչօր իւրովր 
՛օձս սպիտակսյ զի պատեալր էին զգահոյիցն ոտամբր և ճապատէին 
ի վեր այ պատանեկին Պտպայ, մինչդեռ, ընգողմնեալ էր նա* կ ալր 
ի մահիճսն, վ •սյէր և խնդրէր զպատանեակսն ընդ որս սովորն էր 
գիտանալ։ Նսկ մայրն գիտացեալ յիշեաց զալն, որոՏ է Նննդեանն 
նուիրեաց գորգին |»ւյւ. գիտաց, թէ նորա են որ ի կերպարանս 
օձիցն ճա պատ էին զորդւովն իւրով, յարտասուս հարեալ ասաց• 
Վւճ| ինձ, որդեակ ի մ, զի րեզ տագնապ էր, և ես ոչ գիտէի։ Յա– 
րուցեալ գնաց եթող զտեղին՝ կատարել զպէտս ցանկութեանն։ Եւ. 
այսպէս դիԼօր վարեալ, յայսպիսի գորՆս զամենայն աւուրս կենաց 
իլրոց ըմբռնեալ Պապն որգին Արշակայ, մինչև եհաս ի թաղալո- 
րութիւնն, մինչև ի մահ իւր» (Յուզ. *)*• Գարձեալ այլուր 
(Ե• «Ս.յ^ թագաւորն Պապ, մինչդեռ տզայիկ այն ինչ Ննեալ 
էր ի մօրէ իւրմէ9 յայնժամ ձօնեաց գնա գիւաց անօրէն մայրն 
4*առանձեմ, և վասն այնորիկ լի էր դիւօր ի տղայութենէ իւրմէ։ 
ՎաււՆ զի հանապազ զկամս գիւաց առնէր, վասն այսորիկ և բը– 
մշկութիւն իսկ ոչ կամէր գտան ել, զի հանապազ վարժէր զանձն 
իւր դիւօր, և կախարգանօր երևէին դևրն ի նմա, և ամենայն 
մարգ զգևսն ի նմա աչօր բացօր տես այ էին ։ Ղի յորժամ մարդիկ 
հանապազօր յայգորել ելեալ ւՏտանէին9 տեսանէին զի յօձից կեր¬ 
պարանս ելանէին ի Նոցոյն Պապայ իա գա լորին և պատ էին յու– 
43ովր նորա, և ամեներեան ոյր տեսանէին զնա9 երկնչէին ի նը– 
մանէ ի հուպ երթալ։ Նսկ նա պատասխանի տայր մարգկանն ասե¬ 
լով, թէ Մի երկնչիր, զի սորա իմ են։ Ղի բազում համբարր դի- 
յ֊աց համթտրեալ էին ի նմա և յամենայն ժամ ամենայն մարդոյ 
երևէր այս, որ գամ մի զթագաւորն տեսանէին• քլա1Տ յորժամ 
հայրապետն Ներս էս մտանէր առաջի նորա կամ սուրբ եպիսկո¬ 
պոսն Իադ՝ դևրն չերևեալ աներևոյթ լին էին»։ Գրեթէ զնոյն կար- 
հիս ունէին Յոյնր, այսինքն թէ Պապ էր անհնարին կախարդ։ 
ճԼաղեսի անգամ, որ էր սնապաշտ և կը հաւատար, նա կը դոզար 
իսկ յանուանէ կախարդութեան9 հաւատացուցաՆ էին, թէ Պապ էր 
դիւթ և կարող իսկ վնասելոյ կենաց կայսեր, այս պատ՜ճառաւ կը 
խնդրէր Վ^աղէս բառնալ զկեանս նորա։ Յուզանդայ այս պատմու¬ 
թի լեն ոչ այլ իմիր կարէ ընՆայուիլ եթէ ոչ տղայամիտ դիւրա– 
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հաւանութեան հեղինակին։ *Նուիրել ի ւՏան կութեն է գի լաց, երևել 
նոցա օձակեր պք նա կախարգութեան անունն իսկ բա լա կան կ լան֊ 
գիմանել աո. աս պելը։ Ըււօւ մեզ ոչինչ ընդհատ աո֊ասպել կ միւս 
լկտի ամբաստանութիւննյ և ալնու մանաւանդ լալտնի կ՝ զի գի֊ 
լաց բռնութեան կ՝ րնեալուի գորեր։ Յաոնելն Պապալ րնգգկմ 
կղերական զեղեմ անց ինչ տուաե կ անտարակոլս ժամանակին էքո֊ 
լեո.անգներուն՝ իբրև դիւամոլ և պիղե վատահտմբտւել բարեկար¬ 
գիչ թագաւորն։ 0ակաւ մի լետոլ պիտի տեսնենք զՊապ տմբաս֊ 
տանեալ նաև իբրև սպանող %1րրսիսի։ 

3. Պ՝անբ ալժմ ի բուն պատմութիւն Պապալ։ Առաջին գորե 
Պապալ լետ թագաւորելոլն հռոմ կական զօրութեամբ կը թ՜ոլի լեալ 
կարգել զՄուշեղ, ք|րւքւ բարերար և ազգին* ի սպարապետոլթիւն փո֊ 
խանակ հօր նորա Վնասակար և ջանալ հաշտեցուցանել զնևրսկս ք որ ի 
ժամանակկ անտի մ ահուն Ղնելոլ հեռացաե կր բանակկն, ալսինբն 
լարբունեաց։ Մուշեղ տասն հազար ընտիր սպառազինօբ երթալով 
իբրև լաււա^ապահ կը վանկ զՊարսիկս որ կալին ի զեղեի՝ մինչև յԱ– 
տրպատականյ կ՝առնու (Նարօնից բերգն ուր կալին գանձը Արշակու֊ 
նեացէ կքաւերկ ատրուշաններ% ուր և կր հանդիպի նոցա, և երևելի 
երևելի մարդիկ ի Պարսից զորս ւմիանգամ կ ըմ բռնկ% կու տալ մոր– 

թել և լնուլ խոտով, և ալնպկս կախել զպարսպաց ի վրկժ նման֊ 
օրինակ մահուան հօր իւրոլ ի Նտպհոլ♦ և ներսկս կսկսի միլս֊ 
անգամ իւր նորոգութիւններն•—ձԵկին հասին (Տերենտ և Ագկ 
հռոմալեցի զօրօբ), և Մուշեղ լինկր զօր ավար սպարապետ Լալոց 
փոխանակ Վ^ասակալ հօր իւրոլ։ Եւ. գալին ի մի վ1Սքր ժոզովկին 
ամենալն ցրուեալբ փախուցեալբ թագուցեալբ որ կին լերկրին 
Հալոց• գալին և ի մի վալր բովանգակկին, և չին կին ի խնդիր 
սրբոլ մեեի հալրապետին Ներսկսի, զի գիտկին թկ նա կարող կ 
տղօթս առնել և խնդրել լԱստուեոլ վասն շինութեան ամենալն 
աշխարհին Հալոց։ \Լպա մեեաւ ջանիւ հազի ւ հաւանեցուցին գնա 
երթալ ընդ նոսա ի բանակն արբունի• գի լաւուրց ժսէմանակին ի 
մահուանկ Գնելոլ մինչև լալն ժամանակն թագաւորութեանն 
պալ ոչ կր երթեալ նա ի բանակն արբունի։ Մեեաւ աղա չան օ բ 
տարան գնա րնգ ինբեանս, և նա կր նոցա վերակացու և խրատ֊ 
տու ։ ա կարգկր կազմկր լօրինկր Մուշեղ սպարապետ զամենալն 
զգունգս Հալոց զօրացն, և առնկր հանգկս ամենալն զօրացն գնդին 
որ հասին ի ձեռս նորա տասն հազար։ Եւ– աեկր զամենալն հանգկսն 
կարգեալս և պատրաստեալս վառեալս ի պատերազմք 1ԳԸ°2ս փո*քփՈա 
ղեալս և նշանս արձակեալսք և ցուցանկր զհանգկս զօրացն Հալոց 
սպարապետն Մուշեղ աււաջի իւրեանց թագա լորին Պապալ և մեեի 
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բահանա լա պետին Ներսէսի 9 և առ. աջի Տերենտի ևւ Մգէի զօր ագլխացն 
Ցունաց։ Եւ մեն շնորհակալութիւն առն էր նմա թագաւորն Հայոց 
Պապ և մեՆամեՆ պարգևս շնորհէր զօր ավարին Մուշեղի ք և սոլնպէս 
ղօրագլուխբն Հոռոմոց շնորհակալ լին էին նմա» և եպիսկոպոսապետն 
Ներս էս օրհնէր զ զ օրավարն Մուշեզ9 որ լառաջեալ Հանդերձ Հալոց 
զնգաւն առաջապահ անցանէր առաջի թագա լորին Պապալ և զօ– 
րացն Յունաց։ է1 Գարանաղեաց գալարլին լկնեալ լարձակեցաւ* Հա– 
սան էր ի միջնաշխարհն Հալոց 9 սպանանէր զզօրագլուխսն Պարսից 
զ^արէնն և ՀԼիկն, և մինչև ի բուն ի սահմանսն ի Գանձակ Մտըր– 
պատականի *Փ՝րկիրն լի*–ր վտարեալ բռնացեալ ունէր։ Եւ եկն 
եմուտ թագաւորն Պապ լերկիրն Հալոց 9 և թագաւորեաց ի վեր ալ 
նորա9 և թափեաց լինբն զամուր ամուր բերգիցն զոր կալեալ էր 
Պարսկացն9 և բերդն Գարօնից որ է լերկիրն Աոգալ9 ուր կալին 
գանձբ Մրշակունեացն սաստիկ յււյ(քւ ՝$անզի գիպեցան մտերիմբ 
բերգակալբն9 զի թէպէտ ի ժամանակէն իբրև տարան զթագաւորն 
Հալոց զԱրշակ ի Պարսս 9 լալնմհետէ ժամանակէ մ արտևան ընգ 
բերդին ընդ ալնմիկ Պարսիկբ՝ ոչ կարացին առնուլ9 մինչև եկն 
Պապ թագաւորն լերկիրն Հալոց9 զի պահեցաւ գանձն և եհաս ամ¬ 
բողջ ի Պապ թագաւորն։ Եւ զօրբն Յունաց լԵռանգ և ի Յախիշն 
էին։ Իսկ Մուշեղ զօրավարն Հալաստանեաց շրքէր Ը^գ երկիրն9 և 
աւերէր զատրուշանսն մազգեզանցն• իսկ զմազդեզունսն զոր միան¬ 
գամ ի բուռն արկին% զամենեսևան տալր հրաման սպարապետն 
Մուշեղ ունել և հրով խորովել։ Եւ զբաղում բերդակալս բերգացն 
չարամահս առնէին 9 և զբաղում պատուաւոր տեարս որ պատուա• 
կանբ էին առաջի թագաւորին Պարսից* ունէր ձերբակալս Մուշեղ 
և տալր մորթել և լնու լ խոտով և կանգնել ի վեր ալ պարսպացն։ 
հնգ բազում տեղիս զալս առնէր ի վրէժս հօրն |^ւյւ»| Վասակալ։ 
Ել շինէին զամենալն աւերեալսն ի թշնամեացն9 և զեկեզեցիսն 
նորոգեցին • և թագաւորութիւնն հաղ բան զհազ նորոգէր9 և իրբ 
ժամանակին հաղ բան զհազ լառաջադէմ աջողէին։ Եւ սուրբն Ներ– 
սէս իմաստուն հալրապետն առաջնորդէր և լուսաւորէր9 խրաաէր 
և կարգէր և շինէր ազբատաց հանգիստ 9 որպէս և ինբն ի բնէ 
իսկ սովոր էր♦ և զվարս թագաւորութեանն իսկ լօրինէր ամենա¬ 
բարի կրօնիւբ9 որպէս և տեսեալ էր իւր առ հնօբն թագաւորօբւ 
Ել առա լել զկարգս եկեզեցւոլ պաշտամանն եպիսկոպոսաց 9 երի- 
ցանցն և սարկաւագաց 9 և զշինաւաՆս եկեզեցւոլ և վկալանոցաց 
զամենալն նորոգեաց ուսոլց և լարգարեացն (Յուղ* Ե» Ա*)։ 

Մուշեղ զօրաց թիլն հանելով մինչև բառասուն հազար9 որ 
-Հալոց սովորական զօրութիւնն էր՝ կ՚երթալ պահել արևելեանք 
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ալն ի \Լտրպատականի սահմանը։ Նապուհ մեՆ բազմութեամբ կը 
խազալ ի վերբալ Հալոց ք բուն բանակը (մողլով ի *Նավբիժ։ Ս ուշեղ 
իւր քառասուն հազարաւ կը զաբնի բանակը9 Պարսից մևՆամեՆնե֊ 
րին շատերը կը բռնի9 կտռնու թ՛ագա լորին գանձը• եթի պարոր 
ի հաւատալ Ւուզանգալ Ս՝ ուշեղ կը բռնի կանանին հանդերձ տիկ- 
նաց տիկնաւք ի վրիմ մտհոլան հօր իւրոլ Պարսից երևելիներին 
իբր վեց հարիւր մարգոց մորթը հանել տալով կը լեու խոտով և 
կը բերի առ. Պապ• բալց զկանալս Նապհոլ պատուով կարձակիյ և 
վասն ալսր կը բամբասուի9 նա մանաւտնգ կամբաստանուի իսկ 
առ. Պապալ» Ոչ միալն Հալոց զօրքը կը լնուն աւարաւ9 ալլ և թա¬ 
գա լորին հետ մնացող զօրաց և Տունաց զօրավարներուն և զօրուն 
ևս կը հանի Մուշեղ մասն ալարին։ Այււ լաղթութեան պատմու֊ 
թեան միջ կալ արդարև աւյելաբանութիւն ք մտնաւանգ տիկնաց 
տիկնոջ գերութիւնը կրնալ կարՆուիլ ան հալան ական 9 թիպիտ չի 
անլուր ի պատմ ութեան% Պարսից թագաւորաց շրջեցուցանելն ի 
միասին զկանանին, որպիս *Նարեհի 9 զորոլ զմալրն և զկին բռնեց 
Մզեքսանգր9 և ներսեհին առ. Ղ^ազերիոսիւ* զիարդ և իցի% V՛ու֊ 
շեղի նոր եռան դետ մբ ալս կռուին միք մեն լաղթութիւն ի գլուխ 
տանելն չի անհաւանական*—օԱպա Մուշեղ ստրատելատն Հալոց 
ընտրեաց իւր արս ընտիրս, միամիտս9 ազատս9 ա զգա լինս քառա֊ 
սուն հազար9 միաբանս ք միակամս9 և կազմեաց զնոսա ձիով և թո֊ 
շակաւ և գինու9 և առեալ զնոսա ընգ ի*~ր% երթալ նստել ի սահ• 
մանս Մտրպա՚ճացն և պահել զաշխարհն Հալոց։ Աս|ա լալն մ մամա֊ 
ն ակի կազմեաց պատրաստեցաւ Նապուհ արքալ Պարսից ամեն ալն 
կազմութեամբ զօր օր իւրովք9 եկն եհաս լերկիրն \Լտրւպա լականի ք 
և Մերուժանն առաջնորդ գնդին բանակի նորա9 և բանակն ու֊ 
բեմն թագաւորին ի ք^աւրիշն բնակետլ իին։ Եւ. հասանիր սպա֊ 
րապետն զորավարն Հալոց Մ ուշեղ 9 անկանիր ի վեր ալ բանակին 
քառասուն հազարաւ, և անդին ձեռն ի գորե արարեալ կոտորիրր 
Մպ ա միաձի մազապուր թագաւորն Պարսից Նապուհ ՚ճոզոպրեալ 
փախչիրք և զամենալն կարևան բանակին առհասարակ ընդ սուր 
հանիր Մուշեղ հանդերձ զօրօքն Հալոց։ 9>ի զբաղումս կոտորիինր 
և զբաղումս լաւագանոլն Պարսից ձերբակալս առնիին9 և առնուին 
զգտնձս թագաւորին Պարսից լաւարի9 և ըմբռնիին զտիկնաց տի֊ 
կինն հանդերձ տԱովբ կանամբքն։ • •• ԱյՀ Մուշեղ և ամենալն զօրքն 
Հալոց անչափ առին զաւար ի բանակին Պարսից և անչափ լցտն 
գանձիւք և ստացուաՆովք9 և բազում աւարամասն պալիին Պա– 
պալ թագաւորին իւրեանց9 և զօրացն Հալոց որ անգին առ թա¬ 
ղալո րին Պապալ իին մնացեալ հանին աւարամասն9 և զօրավարացն 
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Շունաց որ էին առ. թագավորին Հայոց * սոյնպէս և ամենայն զօ– 
րացն տային բաշխիշ ի մեծամեծ աւարացն ածելոց։ ԱյՀ իբրև, դար¬ 
ձան զօրբն Հայոց յաշխարհն իլրեանց՝ բազումբ ի զօրացն Հայոց 
ամբաստանէին առ թադաւորին Պապայ զՄուշեղէ զս պարապետ էն, 
թե բնդեր արձակեաց զկանայս թ՛ագա լորին Պարսից զթշնամւոյն 
մևրոյւ Ել. թադաւորին Պապայ վասն այսր իրաց ոչինչ սակալ լի - 
նկր թ շնամ ութի ւն ընդ Մուշեղի ի բազում ժամանակս» (ք՝ւ»ւ^« Ե* |՝*)ւ 

Ըստ ք՝ուզանդայ՝ արձակելն Մուշեղի զկանանին այնպես հա՛ճոյ 
կբ թուի Նապհոյ9 մինչև տալ նկարել իլր բաժակին վրա1 

շեղ իւր ճերմակ ձիով9 և կբ յիշեք* ք^ա ամէն անդամ որ կբ խմեր 
գինի այն բաժակալ* «ք՝*օյց զկանայսն Նապհոյ թադաւորին Պար¬ 
սից ոչ ու մեր ինչ թոյլ տայր Մուշեղ զօրավարն Հայոց անարդեի 
այլ ժանաւարս տայր նոցա կազմել ամենեցունյ և հանեալ արձա¬ 
կեր զամենեսեան զհետ առն նոցա Նապհոյ ար բայի։ Եւ ի Պարս– 

կացն բնդ նոսա արձակեր* զի երթիցեն առ Նապուհ թ ադա լորն 
Պարսից ողջս եւ անարատս։ Նսկ թ ադա լորն Պարսից զարմացեալ 
բնդ բարերարութիւնն Մուշեղի և բնդ բտջութիւնն և ընդ ազա– 
տութիւննք զի ոչ արար ինչ նմա յաղագս կտնանցն թշնամանս* 
և էր ի ժամանակին յայնմիկ երիվարն Ս՝ու շեղի ճերմակ ձի մի* 
իսկ թադաւորն հարսից Նապուհ յորժամ առնոյր դինի ի մատունսն 
ըմպեի յորժամ ուրախութեանն իւրոյ խրտխութիւնս առներ զօ¬ 

րացն իւրոց՝ ասեր* ճերմակաձին գինի արբցե* Եւ ետ նկարել ի 
տաշտի զպատկեր Մուշեղի ճերմակաւն9 և ի ժամ ուրախութեանն 
իւ.րոյ դներ զտաշտն առաջի իւր և յիշեր հանապազ զնոյն բանս 
ասելով) թե ճերմակաձին դինի արբցե» (Ւուզ* 

(էստ ք՝ ուզանդ այ՝ Նապուհ դարձեալ կբ յարձակի մեՆ զօրու- 
թեամբ հանդերձ (\ւո.նայրիւ թագաւորաւ Մղուանիցք որ կբ խնդրե 
ի նապհոյ՝ պատահել Մուշեղի9 Նապհոյ թողլով իւր զօրօբն ելա- 
նել ախոյեան Հռոմայեցւոց։ Տերենտ զօր ավար Հռոմայեցւոց չթՈա 
զուր մ տանել ի ճակատ Պապայք որ հանդերձ Ներսիսիւ կքելլե ի 
*Նպատ՝ լինել հանդիսատես կռուին9 մինչ ՆերսԷս իրրե– երկրորդ 
Մովս էս՝ կռուին յաջողութեան համար կ՚ազօթեր* Բարեպաշտն 
շեղ կբ բերե զիլր զեն և զզարդ առ ՆերսԷս օրհնել։ Պապ9 առ 
որում ամբաստանուած եր Մուշեղ իբրև բարեկամ Պարսից9 արձա¬ 
կելուն համար Նապհոյ կանանին՝ կբ դժկամակի թողուլ ղՄուշեղ 
մ տանել ի ճակատ ք կասկածելով Հ>աջ զորավարին հաւատ արմ ու¬ 

թերն էն* այլ ՂէերսԷս կբ փարատէ թադաւորին կասկածը։ Հայբլ կբ 
յաղթեն* մեծաբանն (\ւռնայր կիյնայ ի ձեռս Մուշեղս» յ, որ ի մե– 
ծարանս թագաւորութետն նորա՝ կբ խնայե նմա զկեանսն։ Ա|Ս 
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մեեանձն ներողութեան համար ամբաստանեալն Մ ուշերդ կ՝ արդա¬ 
րացումն է– գանձն գեղեցիկ ատագովութեամբ, ուր գիտելու արժանի 
է տիրասէր զօր ավարին առաքինի ոգւոյն հետ ք^ ուզան դալ 
որ սքանչելի օրինակ է հին հալ լեզուին ընտանի պարզութեանք 
և Պապալ խանդաղատական գովեստը.— Հ&ետ ալսորիկ թագա• 
ւորն Պարսից կրկնէր լին էր զօ րաժոզով ամենալն ուժով 1ւ ամե– 
նալն զօրութեամբն իւրով. խազալր գնալր ամենալն զօրօքն իւ- 
րովքյ հասանէր լաշխարհն Ատ ր պա լա կանի . 1ւ ինքն անդ էն գա– 

գարէր սակաւուք9 և զամենալն զօրացն զբաղմութիւն աոաքէր ի 
վեր ալ թ ագաւորին Պապալ ի պատերազմ։ Եւ եկեալ զօրքն Պար- 
սից% ասպատակ աոնէին ի միջնաշխարհն Հալոց. ապա և. թագա– 
ւորն Պապ զօրաժողով առնել հրամալէր ի Ւագաւանն։ Եւ զօրքն 
Յունաց որ էին լՆրւանգին ի ք՝ախշանն% ի մի վալր ժոզովեցան աո. 
թագաւորն Պապ, և աՆին փոս զբանակաւն իլրեանց մօտ ի լեառնն 
ի Նպատ մերձ ի գետն Եփրատ, և կազմեալ պատրաստեալ կալին 
գորՆոլ ՚ճակատուն։ Ապա զորավարն սպարապետն Հալոց Մուշեղ 
ժոզովէր զամենալն զօրսն Հալոց 9 եւ կազմէին պատրաստութեամբ ։ 
Նսկ իբրև, զօր ահատոլցն առն էր Նապուհ Պարսից թագաւորն զզ օրս 
իւր ի վեր ալ աշխարհին Հալոց 1ւ ի վերալ զօրացն &ունաց% Ուրւ– 
նալր արքալ Աղուանից անգ էր առ. թագաւորին Պարսից։ Ապա 
լալլաջ կալր և. խնգրէր պարգևս Ուս.նալը ի Նապհոլ արքալէն 
Պարսից և ասէր. Կամ ւէ$ի րեզ9 Քա^ք պարգև– հրա~ 
ման տացեսք գի Հալոց գնդին Պապալ արքալին ես ինձէն ելից իմով 
գնդովս նահատակ։ Տփ Արեաց գնդին պատեհ է դիպան ելանել 
զօրացն 8ունացք իսկ ես իմով դնգալս Հալոց իշխանացն ելից։ Եւ 
Նապուհ թագաւորն հա՚ճեցաւ և շնորհ կալաւ և հրամալեաց։ Ւալց 
Մերուժանալ Արերունւոլ պատասխանի տուեալ Օւււնալրի ասաց. 
Ասա արկեր զգագիւ գիրկս, բտլց թէ ժողովել կարիցես% մեե զար¬ 
մանք իցեն։ Եւ գաղտուկ խորհրդով զալս գուշակութիւն Մերու– 
ժանն ի ձեռն հրեշտակի աո. Մուշեղ զօրավարն Հալոց հասուցա– 
նէր9 թէ Գիտեա և պատրաստեաց, Մուշեղ, զի մեեաւ պարեանօք 
պարգև խնգրեալ է զձեզ Օւոնալրի արքալին Աղուանից. արդ գի¬ 
տես զինչ գորՆիցեսէ ^ալց մինչդեռ, գալին զօրքն Պարսից ի վերալ 
Հալոցք և Օւոնալր արքալ Աղուանից իւր ով զնգալն ընդ նոսա% 
խօսէր թագաւորն Աղուանից ընդ ալնոսիկ որ ընդ իւրն էինք ասէր« 
Յանձն լիցի ձեզ լիշել. ի ժամանակի իբրև– ձերբակալ արասցուք 
զզօրսն Տունաց% զբաղումս ի նոցանէ ապրեց ուսեիք, զէ կալեալս 
կապեալս տարցուք լԱզուանս ի գորե կաւագորՆութեան գաղատոս 
որմաշէնս պիտոլից մերոց քաղաքաց ք ապարանից և ալլոց պիտո լի ց։ 
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Այք էբրև երկին հ ասին մերձեցան ի միմեանս դունդքն երկոքեանպ 
Յունացն և Պարսիցն, և հանդերձեալք խառնել ընդ միմեանս՝ ինք¬ 
նին իժ ադա լորն Հայոց Պապ վառեցաւ կագմեցալ պատրաստեցաւ9 
և կամեցաւ ի ՛ճակատ ելանել։ Ապա չառնոյր զայն նմա յանձն Տե– 

րենտն զօրավարն Յունաց% թե ի ճակատ մտցե։ այլ ասե• ք^ագա– 
ւորն Յունաց զմեզ վասն քո յզեաց, եթե Նրթայք զնա պահեցեք» 

արդ իցե թե 4>եզ դեպ ինչ տայցեր մեք զմեր թագաւորն որով 
երես օք տես անեմ ք կամ զքնչ տայցեմք նմա պատասխանի եթե 
իցե> և մեք աստի առանց քո ապրեսցուք և աո. մեր թադաւորն 
հաս անեմք , և լինիցիմ ք այնուհետև, գլխապարտ ք առաջի մերոյ 
թադաւորին։ Այլ արա դու, արքայ, զոր մեք ասեմք քեզ• առ. դու 
զեպիսկոպոսապետդ Հայոց զևերսեո և. ել նիստ ի վերայ *Նպատ 
լերինն յամուր և յանկասկաՆ տեզւոջ9 և սուրբ արքեպիսկոպոսա– 

պետն ՂքերսԷս արասցե աղօթս և խնդրեսցե ի Տեառնէ) . զի Տեր 
աացե մեզ զյաղթութիւն, 1ւ ի բար ձուկն նայեսցիս, և տեսջիր 
գջան վաստակոց պատերազմին մերոյ9 զքաջո ւթիւն և. զվատու- 
թիլն՚ զոր առաջի քո դորՆեսցենէ Ապա թադաւորն Պապ հաւա– 
նեցաւ բանիցս այսոցիկ9 առ ընդ իւր զմեՆ քահանա յա պետն *Ներ– 

սէս 1 և եչաներ նստեր ի վերայ Ն պա տա կան լերինն 9 1ւ ամենայն 
զօրքն Յունաց և Հայոց իջանեին ի տեղի պատերազմին։ Աս^ա 
եկն և զօրավարն սպարապետն Հայոց Մուշեղ և երեր զեշանսն 
իւր և զզենն առ \»երսէս եւղի սկո պո սա պետն՝ զի օրհնեսցե զեա9 և 
իջցե ի պատերազմ։ Եւ ի ժամանակին յայնմիկ յիշեաց թադաւորն 
Պամյ զհին զրոյցսն և ասե* 8իշեցի ես զայն, ղի բարեկամ ե Ե՝#ււ– 
շեղն թադաւորին Պարսից Նապհոյ. ւ«|^. այն Մուշեղն ե> որ 
արձակեաց զկանայս թադաւորին Պարսից Նապհոյ հանդերձ ժա– 

նուարօք և վաշտկանօքն* և լուեալ ևս ե իժ9 թե ի Պարսիկս 
խօսի♦ արդ մի մտցե դա ի ճակատ։ 1).օքա զօրավարն Հայոց Ս\ւլ– 
շեզ բարեխօս առներ առ թադաւորն Պապ զմեե քահանայապետն 
*Ներսէս։ Նսկ թադաւորն Պապ ասե ցեպիսկոպոսապետն Ղէերսէ-Ա * 
թե Մի լինիր դու բարեխօս, զի իբրև իջանէ նա* ի զօրսն Պարսից 
անկանի։ Նսկ նա ևս քան զևս յաճախեր մատուցանել զբարեխօ– 
ոութիւնն։ Նսկ թադաւորն9 քանզի բանիւ ինչ ոչ անցաներ զնորա 
ի ժամանակին յայնմիկ* ասէ ց*Ներսես* Կամք քո կատարեսցին♦ 
բայց նախ երդումն տուր յաջ քո, զի մեզ մի ստեսցե9 և ապա 
արձակեսջիր ի պատերազմ։ Ապա կոչեն ղՄուշեղ զառաջետւ ար¬ 
քային, և եկն եպագ երկիր արքային, և մատուցեալ բուռն հալւ- 
կաներ զաջոյ եպիսկոպոսապետին Ղէերսկսի և երդնոյր։ 0ոյնպես և 
ի թադաւորին Պապայ ձեռն արկաներէ երդնոյր և ասեր• Կեցից և 

1* 
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մեռալզ ի վեր ալ քո, որպէս նախնիքն իմ ի վերալ նախնեազն քոզ,– 
որպէս և հալրն իմ ի վեր աք հօրն քո Ար շակալ, սոլնպէս |լ ես ի՜ 
վերալ քո, բալզ մի ալն չարախօսազն ունկն մի դնիզես։ Աւզա օրհ֊ 
նէր գնա քահանա լա պետն Լալոզ *Ներսէս բազում օրհնութեա մբ։ Ապա 
թագաւորն Լա լոզ Պապ գերիվարն զիւ֊ր և. զիւ֊ր նիզակն հրամալեա զ 
մ ատ ուզան ել առն քաջի զօրավարին Մուշեղի* ալլ նա ոչ աո $ 
Նմովն, ասէ, գորՆեզիզ* ապա դու, արքալ, զինչ և տազես՝ ի ձեռո 
քո եմ։ Եւ֊ նշանն 1ւ զզէնն մ ատ ուզան էր աո. *ներսէս՝ զի 
օրհնեսզէ։ Եւ հեՆանէր Մուշեղ իլրով զնգալն հանդերձ, 1ւ զա֊ 
մ են ալն ՛ճակատն Լա լոզ լարդարեալ լաջմէ զօրազն Ցունազ, լադում 
թ՛ևի նա խաղալր յաււա^է Նսկ թադաւորն Պապ և եպիսկոպոսա֊ 
պետն Ներողս կալին ի վեր ալ Նւզատ լերինն * և սուրբն Ներօէս 

*զբազուկսն հանապազատարաՆս համբարձետլ /երկինս՝ խնդրէր ի 
Տեառնէ, ղի անխալեսզէ Տէր լուխտ իլր եւ ի սուրբ եկեղեցիս իւր, 
զոր պատ ուա կան արեամբն ստազաւ, եւ մի տալ զժողովուրդն ի 
ձեռս անաստուաՆ հեթ՜ան ո սազ։ Եւ մինչդեռ, նա զաղօթսն մ ատ ու֊ 
զան էլւ առ. Ա(#աուէք#ձ՜% խաղազեալ ճակատեալ իբրև, զհուր ամեն ալն 
զօրքն Լա լոզ երթ՜ալին ընդդէմ զօրազն Պարսիզ• իսկ գունդն մու• 
շեղեան լառաջետլ քան էԼաԱ գունդսն՝ լառաքամուխ տագնապեալ 
երթալին, մինչ զի նալէր թադաւորն և տեսանէր, զի ըստ ակն 
անկանէին, և. ոչ երևէին թագա լորին նշանքն Մուշեղի։ Նսկ իբրև, 
չերևել սկսան նշանքն՝ աղաղակել սկսաւ թադաւորն Պապ առ 
\երսէս և ասէ• Գոլ խլեզեր ալրեզեր զիս, զի ասազի ես, բամ, մի 
լզեր զտլրն զալն ի գորե պատերազմիս* ահա ի զօրսն Պարսիզ %»1/– 
կաւ, և արդ մեՆամեՆ վնասս գորՆեսզԷ։ Եւ աս է եպիսկոպոսա֊ 
պետն *ՆերսԷո* Մի, արքալ, մի կարՆեր, զի ոչ ստէ մեզ ալրն* 
ալլ տեսզես դու քեզէն զքա9ութիւն նորա։ Նսկ թադաւորն Պաււք 
կարի ստիպէր առ եպիսկոպոստպետն ՂէերսԷս ասել, թէ \)տէպ կազ 
լազօթս և աղաչեա զՏէր մինչդեռ խառնուրդքս են։** ի պա֊ 
տևրազմին օգնական Աստուեոլ հասանէր ի վեր ալ Ցունազն, և 
հալաստան գնդին լին էր լաղթութիւն, և. ի պարտութիւն մատնե– 
զաւ գունդն Պարսիզ* դարձան ի փախուստ, զրուեզան սփռեզան 
դաշտազ, լերանզ բարձանզ, խորոզ ձորոզ։ Ապա զհետ նոզա լի֊■ 
նէին զօրքն Ցունազ և Լա լոզ* հասանէին, զմեՆ և զփո4>ր առհա¬ 
սարակ սատակէին* բալզ սակաւք ի բազմազ քաջաձիք՝ փախստեալք 
լինէին։ Ասքս» զհետ լինէին փտխստէիզն զօրքն Լայոզ, և մինչև ի 
%անձակ 1). տ ր սլա տակ անի սահմանս Լալոզ հա լտՆէին զզօրսն Պար֊ 
սիզ. ընդ փախուզեալսն գրազումս սատակէին զճանապարհալն։ Եւ 
Մուշեղ սպարապետն հարկանէր զզօրսն Պարսիզ ի ^արուան՜ս ան֊ 
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հնարին։ 0 պաս արարերալ դիպէր գնդին Աղուանից, և հասանէր 
Օւռնայրի արևալին Մղուանից ի փախստեանն, և նիզակաբնաւն ի 
կառափն մ ատուցեա լ ՆեՆԷր բազա.մ ասելով, թէ շնորհս կար 
զի այր թադաւոր ես և. թ՛ագ ունիս* ես ոչ սպանից Ղա1Ս թաէԷա~ 
ւոր, թէ կարի նեղ հասցէ ինձ։ Եւ »ւ|(ք հեՆելով թոԱ ետ նմա 
փախչել երթալ գնալ յաշխարհն Ա<ղու տնից։ Iնյլ յորժամ դարձան 
ամենայն զօրբն Լայ ող% ոչ գոյլւ չափ գլխանոյն ախ ոյենիցն, զոր 
բերեալ էր աո֊ աջի թագավորին Պապայ զօր ավարն Հայոց Մուշեղ, 
սոյնպէս Աստ իւրաբանչիւր չափ ու. ամենայն նախարար բն ևւ մե– 
ՆամեՆբն և բովանդակ ամենայն զօրբն* և. եզև մեՆ յաղթութիւն 
յերկրին Հայոց և. ի մ էջ զօրացն Տունաց։ *Նսյնպէս Լցան բազում 
ալար ալ դան ձուղն, զինու ևւ զարդու, ոսկւով և. արՆաթ ով 1ւ բա¬ 
զում կարասեաւ, ձիովբ և ջորեօբ և ուղտ ուր զոր ինչ թափե¬ 
ցին, զի ոչ գոյր թիւ կամ չափ, այլ կարի բազում էր յոյմ։ Ւտյց 
ապա ամրաստան լինէին բսութեամբ աո. մեՆ թագա լորին Պապայ 
զզօրավարէն Ս%ուշեղէ և ասէին, թէ *հիտեա, արբայ, զի մեՆաւ 
նենգութեամբ է րնդ բեղ Մուշեղ, և. բեղ մահու սպասէ* զի զբ" 
թշնամին համակ արձակէ* զբաղումս բազում անդամ ի բուռն 
արկեալ սովոր է արձակել զթշնամիսն* զՕւռնայր ար բայ արձա– 
կեալ թոյլ ետ ապրել, ի բուռն արկեալ զհակառակորդս բո։ Եւ. 
վասն այսր իրաց բազում անգամ լինէր դժտութիւն թադաւորին 
Պապայ ընդ զօր ավարին Մուշեղի, և բազում անգամ յանդիմանէր 
զնա վասն այո իրաց։ Նսկ զօր ավարն Մուշեղ տայր պատասխանի 
թադաւորին Պապայ և. ասէր* ՀԼիմ զընգերսն զամենեսեան ես կո¬ 
տորեցի* իսկ որ թագս ունէին* նոբա իմ ընգերբ չէին, այլ բո* 
եկեսցես, որպէս ես զիլէսն սպանի% դու զբոյսն. այլ իմ (այլւ թա¬ 
գա լոր ոչ ձդեալ ձեռն երբէբ որ թագ ունի, 1ւ ոչ ձգեմ, և մի 
այլ ձգել լիցի։ Նթէ կամիս սպանանել զիս% սպան* այլ ես եթէ 
դայ ինձ ի ձեռն երբէբ այր թադաւոր, որպէս եկն բազում ան¬ 
գամ՝ ես ոչ սպանանեմ զայր թադաւոր որ դամ մի թագ ունի, եթէ 
ոբ իսկ զիս սպանցէ։ քֆադաւորն Պապ իբրև. էսէր ղրանս զայս՝ 
յարտասուս հարեալ և յարուցեալ ի դահոյիցն՝ բուռն հարկանէր 
,ւր ուշեզէ* արկանէր զնովաւ գիրկս 1ւ լայր ի վերայ պարանոցին 
Մուշեղի 1ւ ասէ* Ս ահապտրտ են այնոբիկ որ իշխեն խօսել չա– 
րութիւն զԱ ուշեզէ, զառն է բաջէ և. զպատուականէ։ Ձի այր որ 
ազդաւ պատուական է իբրև զմեզ, և նախնիբն գորտ իբրև զնախ– 
նիսն մեր, և թոդեայ նախնեացն դորա զթադտւորութիւնն ՚եենտրյ 
աշխարհին եկեալ առ մեզ, ի նախնեացն մերսց ի վերայ կեցեալբ 
և մեռեալբ են* հայր սորա ի վերայ հօրն իմոյ մ եռալ, և սա 
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միամտությամբ մինչև ի մահ վաստակեալ ե) և բազում անգամ 
Մստուաե ետ մեզ յաղթութիւն դովաւ• ի ձեռն դոբա շնոըհեցաւ 
բազում խաղաղութիւն* զիարդ ասեն ցիս զալս բանս, եթե II ու¬ 
շեղ բեզ մահու ս պաս է–։ Սա աւասիկ այլւ իրաւախորհ ե։ զի յօտար 
տեարսն վասն բարեկամ ութեան խնայեաց9 զիարդ դա ի բնակ տետրս 
ձեռն ձգեր* 8 այնմ ժամանակի բազում պարգևս և պա տիլս և 
բազում գիւղեան զօր ավարին Մուշեղի Պապն շնորհեր* (ք՝Ոէ֊Ղ* 

Ե^է դնենբ ևս, թե բանբն զոր Եսւզանդ կը դնէ ի բերան 
Մուշեղի և Պապայ; են նորին իսկ Ւուզանդայ և ոչ բուն Մուշեղի 
և Պա պայ՝ կը մնայ դարձեալ ստոյգ9 թե արդարև ազնիւ և պա– 
տուտ կան եք Մուշեղ և հաւատարի մ պաշտօնեայ իւր թագաւորին9 
բան զի ք՝ուզանդ անտարակոյս կը խօսի ըստ բարուց առաբինի զո՛¬ 
րավարին և ըոտ բարւոբ վկայութեան հասարակաց։ 

4. Պատերազմն այն9 որ ինչպես կը տեսնուի9 եղաւ առ ստո¬ 
րոտով Ղէպատայ՝ Էր Սիրալի ճակատն9 զոր ^որենացին (Տ** Աէ**) 
կը թուի շփոթել ուրիշ երրորդ կռուոյ մը հետ9 որ եղաւ Աայււզա¬ 
տականի սահմանին վքա1 նւ զոր արդ պիտի պատմենբ։ Ամբարտա– 
ւանութիւնն Նապհոյ չհամարելով շատ երկու մեե ճակատներնք 
յորս չարաչար յազթուեցան Պարսիկը միացեալ զօր ութ են են Յու– 
նաց և Հայոց% կը պատրաստուէր երրորդ և աւելի մեն կռուոյ9 որ 
եղաւ Ատը պա տա կան ի սահմանին վրայ։ Օւռնայր որ Մուշեղի մեն– 
անձնութեան պարտեր ՚լԷ՚֊Ը կեանս% կիմացունե Մուշեղի գաղտ 
Նապհոյ թորհուրդը և պատրաստութիւններն։ Այււ պատերազմին 
պատ մութ եան մեջ ունինբ ճակատ յարդարելոյ նոր իմն օրինակ 9 
որ ըստ Ւուզանդայ9 յորմէ կ՝ առն ու և ծորենու ցին՝ եք այ ս. ի թի– 
կանց պատերազմիկ զօրուն Ցունաց և Հայոց կացուցան սպարա- 
կիրը* այն ե վտհանաւորը9 խիտ առ խիտ9 երկայն ասպարներով 
իբրև պարիսպ։ Երբ նիզակաւորբ Հայոց Լբանզի Հայոց գլխաւոր 
զենբն եք և կամ Տունաց լեգեոնը խոնջեալ կամ վտան- 
գեալ կը դառնային առ վահանաւորսն% սոբա բանալով իւրեանց աս¬ 
պարներն՝ կ՝ընդունեին զնոսա ի ներբս իբրե֊ ի բազաբորմ։ 1Լյ«ւ* 
պես դաշնակից զօրբն ստեպ ստեպ ոգի առնլով նոր զօրութեամբ 
կը յարձտկեին ախոյեաններուն դեմ9 մինչև ստիպել զնոսա խոնջեալ 
և պարտասետլ ի փախուստ 9 առանց պետս ունելոյ հրաշալի օդ– 
նութեան ^ովանաւոր ամպոյն մերոց վրայ9 և ոչ սաստիկ ^ողմոյն 
փչելոյ դաշնաւորաց կողմանե Պարսից դեմք ինչպես կը գևէ Իորե– 
նա ցին։ Եթե հաւատանբ ուզանդայ9 և չե անհաւատալի9 ոչ սա– 
կաւ զարմանալի եք տիրասիրութիւնն հայ զօրաց9 որ իւրեանց ա– 
խոյեաններն զորս միանգամ կը սպաննեին% կը նուիրեին դժբախտ 
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թագավորին իւրեանց \Լրշակալ» տիրասիրութիւն% ընդ որ այնպես ապ¬ 
շես* լ հիացեալ էր ՜Շապուհ՝ մինչև դրուատեօբ լիշել զա էն իլր նախա¬ 
րարներում*, ինչպէս նաև բուն իսկ պատերազմին եղանակը•- 
«Ա պա լինէր գուշակ Մուշեղի Յւռնալր արբալ ՍԼղուանից, յ<յէք 
սոլ նա հրեշտակ և տա էր տեզեկոլթիւն, աս էր» Ս՝ եՆ շնորհակա¬ 
լս ւ իժի ւն ունի մ փոխանակ ղի ոչ սպաներ դու ղիս> ե. Աստուաե 
էաՆ ղիս ի ձեռ.ս բո, և դու անխալեցեր» ղալս սէր բո ոչ մոռա¬ 
ցաք ց մինչև իցեմ ես։ ք՝ալց գուշակեալ եմ բեղ, ղի Շապուհ թա¬ 
գա լորն Պարսից ամենալն զօրօբ իլրովբ կամի դալ անկանել լան– 
պատրաստից ի վեր ալ բո։ \Լպա ստրատն Յունաց կազմեաց զղօրս 
որ ընդ իւրով ձեռամբ էին, և խաղացոլց տանել գնալ ի սահմանս 
Հալոց ի %անձակէ կուսէ լ\\տ ր պա լա կան տանէ։ 0 ոլնպէս և Ս՝ ու¬ 
շեղ սպարապետն գումարեաց ի մի վալր ղզօրսն ամենալն Հալոց, 
և էին կ ուռ. վաււեալբ իննսուն հազարբ ընտիրբ, նիզակ ի ձեռն, 
քժոզ ղսպարակիրս։ Եւ սոբա վաղագոլն ըստ դուշակութեանն ա՛ճա¬ 
պարեցին հասին լիւրեանց սահմանն, բալց միալն թագա լորն մնաց 
անգէն ի Հալոց աշխարհին։ Եւ եպիսկոպոսապետն Ղէերոէս անդէն 
մնալր լաշխարհին, և խնդրուաՆս առնէր ընդ ամենալն աշխարհին 
և վասն զօրացն որ էին ի պատերազմին։ Եւ#^ թագա լորն Պարսից 
Շապուհ գալր հասան էր ամենալն զօրօբն իւրովբ ի տեղի պատե¬ 
րազմին, և դտանէր ղզօրսն Յունաց և զգունդն Հալոց, զի կազմեալ 
պատրաստես*լ էին ի դորՆ պատերազմին• և լինէին խաոնուրդբ 
ճակատում*։ I1 պարտութիւն մատնեցան զօրբն Պարսից։ %ունդբ 
նիզակաւորացն Հալոց լորժամ լարձակեալ բաջութեամբ զախոլանս 
իւրեանց ի վերուստ լերիվարացն լել*կիր կորեանէին՝ լանդիման 
թ ադա լորին Պարսից Շապհոլ ամենալն զօրբն պատերազմիկբ Հալոց 
ընդ ընկենուլն խրախոլս բարձեալ աղաղակէին համակ զալս բանս 
աո ելով» Ա ու \Լրշակ բաջ։ \*սկ լորժամ զախոլեանսն ի ճակատում* 
լալն ո սլանան էին՝ նուիրէին նմա իւրեանց առաջի (նախորդ) թա¬ 
ղալո րին \Լրշակալ, ասելով• \Լրշակալ թագաւորին մերոլ զոհ քփջիր* 
Կ ոլնպէս առնէին նիզակաւոր բն Հալոց ազատանոլն» լորժամ ռազմ 
արարեալ լարձակեալ ղզօրսն Պարսից առեալ ընկենուին՝ ասէին ի 
խրախուսելն• Աււ \Լրշակ բաջ• իսկ լորժամ զենեալ գլխատէին զա- 
խոլեանն% ասէին« Աբշակալ զոհ լիջիր* Եւ֊ լեդէոն զօրում* բազմու- 
թիւնն, ալսինբն Յունաց զօրացն սպարակիրն, սոլնպէս և Հալոց 
սպարակիրն գթիկունս ունէին զօրացն Հալոց և Յունաց, վահտնօբ 
փակեալբ զինբեամբբ իբրև զամուր բաղաբ ինչ ի թիկանց։ Յոր– 
ժամ տարաՆանէին ինչ զօրբն Պարսից ղզօրսն Յունաց և կամ 
զդունդ նիզակաւորացն Հալոց% սոբա ի լեգէոն վահանաւորացն 
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Յունաց կամ ի սպարակ իրն Հայոց իբրև, ի բերդ մտեալ հանգչեին։ 
Իսկ ցորժամ ոգի առեալ սակաւ մի և անդուստ ելեալ յարձակեին՝ 
անթիւս ի զօրացն Պարսից ընկեցեալ աո.աջի իւրեանց ոտից սատա– 
կեալս դլխատէին* խրախուսելով ի նոյն բանս, յ\Լրշակ թագա լորն 
իւրեանց% անչափս և անթիւս ի զօրացն Պարսից կոտորեցինէ Եւ 
չորժամ դարձեալ սակաւիկ մի ինչ Հաղթահարեին զնոսա զօրբն 
Պարսից՝ և նոբա իբրև, ի բերդ ամուր դիմեին ի լեգեոն ի զօրսն 
վահանաւորս, և. նոցա բացեալ զվահանսն՝ զնոսա ի մեջ առեալ 
փակեին։ Եւ. յայնմ աւուր հարկ անեին սատակեին զ զօրսն Պարսից 
զօրբլն Յունաց 1ւ Տերենտն ստրատելատ նոցա, և գունդբն Հալոց 
և Մուշեղ սպարապետ նոցա։ Եւ սակաւուբ փախչեր Շապուհ թա¬ 
գա լորն Պարսից ի պատերազմե անտի* եւ նոբա սահմանապահս կա- 
ցուցանէինք եւ ինբեանբ առ. իւրեանց թագաւորն Պապ դառնալին 
մեՆաւ անուամբ և բարի աւարալ և. հոյակապ շբեղութեամբ* 
(ֆուզ* Ե* Ե*)է (^ուզանդ ի վախ՛ճանի ալս նկարագրին կը լալւէ 
լաւելուաՆ մի, որ Հրապհոյ բերնկն, հանդերձ համառօտ նկարա– 
դրալ ալն պատերազմին որում ականատես եք9 նա՝ պանՆալի գո¬ 
վեստ ե տիրասիրութեանն հալ զօրաց*—եապուհ թագաւորն 
Հորժամ յաշխտրհն իշխանութեանն իւրոլ հասաներ՝ զարմացեալ 
ընդ բաջութիւն գնդին կռուոլն որ դիպեցաւ նմաճ ասեր> եթե 
քԼարմացեալ եմ ես զոր ինչ ւոեոի♦ զի իմ ի մանկութենե իմմէ հա¬ 
մակ ի ճակատու և. ի կռիւ մտեալ եմ, և. բազում ամբ են զի ^ա- 
սի ի թագաւորոլթիւն, և. առանց կռուոլ ամ չեմ լեալ* ք–ալց 
իմ ջերմ կռիւ զալս եք տեսեալ որ ալս անդամս դիպեցաւ ինձ, 
3>ի Հորժամ Հալոց նիզակաւորբն առաջի կարգեին՝ այնպես յարձա– 
կեին որպես զլեառն մի բարձր և. կամ որպես զաշտարակ մի հաս¬ 
տաբեստ հզօր և անշարժ• և Հորժամ մեբ զնոսա սակաւ մի շար– 
ԺԷաբ՝ նոբա ի լեգեոն Հոռոմոց ապաստան լինեին• և. նոցա զվա~ 
հանափակսն բացեալ՝ զնոսա իբրե– ի բազաբորմ պարսպաւոր ամ– 
բացես»լ ընդունեին։ Եւ անտի սակաւիկ մի ոգի առեալ դարձեալ 
ելեալբ՛ մարտնչեին, մինչև, անմի զզօրսն Արեաց առնեին։ Եւ միլս 
ևս, որ րնդ այս եմ զարմացեալ ես, րնդ մտերմութիւն միամտու– 
թեանն հայաստան գնդին, րեդ տիրւսսիրութեանն։ էԼի այնչափ 
ամբ են զի տերն նոցա Արշակ կորուսեալ ե ի նոցանէն, և նոբա 
ի պատերազմին ի նա խրախուսեին։ Եւ յորժամ զախոյեանսն րն– 
կենուին՝ համակ ասեին, թե Ա«– Մրշակ, և նա չեր ի մեջ նոցա• 
և նոբա առ գութ տիրասիրութեանն զոր առ բնակ տերն իւրեանց 
ունեին% զամենայն ախոյեանսն զոր սպանանէին՝ ի նա նուիրեին։ 
Ել կամ մոլեկան գունդն մ ուշեղեան, զի ինձ այսպես թո*֊եր* եթե 
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հուր բոց ի գնգէն ելան իցե և ի նշանացնյ է թրև֊ ի հոլ֊ր հրդեհի* 
+*ալնպէս անցան էր ընդ գունդն որպես ընդ եղեգն։ Եւ ալս չափ ժա– 
՝մանակր ենյ զի Արշակ տէրն նոցա ի նոցանկն կորուսեալ եր զի 
լԱնդմըշն բերդի կալ լերկրին ժուժաս տանի, և. նորա աո. գութն 
համարեինք թե ի գլուխ նոցա նա իրրեւ թադաւոր կալցե։ ե. կամ 
ընդ նոսա արդեւր ի մեջ գնդին կ ալցե ի ԳԼո,՜խ ճակատուն պատե¬ 
րազմին ք և. նորա առ. նմա առնիցեն պաշտոն լանդիման նորա։ 

ասերէ երանի որ Հալոց գնդին տեր իդե> ալնպիսի տիրասեր 
ե. միաբան և միամիտ զօրացն» (Անդ) ։ 

5, Ալն ինչ վախճան աՆ եր պատերազմն, և միացեալ բանակն 
կը դաոնալը առ. Պապ՝ Հալր զեր Նան ուրիշ վտանգ է ի նենդու– 
թենեն *Նդակ անուն մարդպետին ք զոր Տերենտ և Մուշեղ կաց ու– 

ցաե եին լետ պատերազմին երեսուն հազարալ սահմանապահ Ատըր– 
պատականի։ Գդակ, ըստ Ւուզանդալ, գաղտ ի բանի լեալ ընդ 
Շապհոլճ կը խոստանալ նմա մատնել զՊապ հանդերձ Տերենտիւ ևւ 
Մուշեղիւ, թե ինչպես՝ չե լալտւ ք՝ալց դաւաճանութիւնն պատ- 
րաստուաՆք եւ վարձատրութիւնն արդեն տրուաՆ եր մատնչինք 
մինչ կ*իմացուի խորհուրդը և կը պատմուի թադաւորին, որ կոչե¬ 
լով մատնիչը խոստմամր լետս՝ կու տալ փոզոտել խորադետ հնա¬ 
րի ւ*— ձԱպա Տերենտ զօրավարն Տունտց և Մուշեղ ղօրավարն Հալ¬ 
ոց զհղակ մարդպետ որ անուանեալ կոչեր ըստ դորՆոլե Հտլր թա¬ 
գա լորին՝ թողին սահմանապահ ի Գանձակք որ եր սալման ընդ 
Պարսս և ընդ Հալս։ Եւ֊ մնացին առ. նմա երեսուն հազար ընտիր 
րնտիրրյ նիզակաւորր կուռ, վառեալր պատենա զեն ր և. զրա^աւորր 
կազմ ամենալնիւ։ Եւ Տերենտն և Մուշեղ ամենալն զօր օր որ եին 
ընդ նոսա՝ դնալին լաշխարհն աո. թադաւորն Պապ։ մարդպետն 
0*1լակ լղեր հրեշտակս խորհրդով աււ Շապուհ արրալն Պարսից 1ւ 
խոստանալր մատնել ի ճեռս նորա զթ-ադաւորն Հալոց Պապ և. 
զզօր ավարն Ցունաց զՏերենտ և. զզօրավարն Հալոց զՄուշեղք և 
առնոլր ի նմանե գանձս պարդևաց սաստիկ լոլժ։ Ւալց ալլ մեեա– 
մեե նախարարր որ եին տո նմա՝ գաղտ տզդ առնեին թադաւորին 
Պապալ—Ղ*նելե տեր դաւառին Անձևացեաց և. տլլր որ եին անդ 
■մնացեալ։ Ապա թադաւորն Պապ լղեաց դեսպանս առ մարդպետն 
*հղակ9 թե Ղ°ք՚ք^Գ ՈՍ ^ Ը^Գ ձեռամր րով՝ դումարեա զալդք Ղ՝նե– 
լոլ Անձևացւոլ լանձն արասցես և. վտղ եկեսցե ս 9 ղի պիտոլ ե ինձ 
լղել զրեզ առ թադաւորն Պարսից ՜Շապուհ > զի ես մտից նմա ի 
Նառալութիւն։ Ապա լորժամ լսէր մարդպետն *\՝ղակ՝ մեՆապես 
խնդացեալ ասեր ընդ միտս ի*~րք թե Աքք է ինձ զկամս 
իմ կատարել զոր խոստացալն թադաւորին Պարսից Շապհոլ♦ 1որ~ 
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ժամ դուրս դտի էրազս՝ լապահով լան հոգս առնել բանիւբ գՊապր 
և լան կա լւՆօրէն լան պատրաստից արկանել գթադաւորն Պարսից 
զգլխով նորա, և ինքն զուարճազեալ լինէր խօսնակիզ ի մ էջ թա¬ 
գավորազն երկոզունզ ։ Դեսպան ձիով վաղ հասուցանէր ի գա լառն 
Ալրարատու է մեՆ գեւղն ընջին արբուն է որում \Լրդեանսն կոչենք 
առ թագաւորն Լալոզ Պապ, և գալր լան գի ման լին էր թագալ որին։ 
Ս*եՆապէս մեՆարեզաւ ի նման էն, և ի ժամ ընթրեազն հրաման 
ետ արբալն Պապ տանել պատմու՛ճան ագուզանել մարդպետին Ղ*ը֊ 
զակալ, և ագուզին նմա գրաստս և վարտիս։ Եւ էր հանդերձն 
անհեդեդ մեՆոլթեամբն. գի խորշ զխորշիւ իջան էր, մինչ զի ոչ 
կարէր հանդերձել գանձն իւ֊ր* գի պատեազ գնա մեՆութիւն հան¬ 
դերձս լն։ Ել ադուզեալ զպատմոլճանն մեՆ՝ էաՆ զդօտին ընդ մէջ 
իւր զորմէ թուրն կախէր, և սուսեր ընդ մ էջ աՆեալ, Լւ խորշ ի 
դօտւոլ դրատիզն իջեալ գթուրն և զսու սերն ՆաՆկէր։ Նսկ գվար* 
տիսն զգեզեալ, 1ւ մոլկս ադուզեալ, և գերանն լազդեր կապեալ, և 
ի վեր ալ նրանին խորշն ի վարտեազն իջեալ անկե ալ ՆաՆկէր մինչև 
ի սրունսն. և ոչինչ իմ ազաւ *Նղակ թէ ալն մեՆութիւն հ անդեր- 
ձոլն՝ չարոլ նորա իզէ ալն։ Նսկ լինն ժամ աւուրն կոչեցին գՆղակն 
և ասեն♦ ^\ոչեն զվ եզ լրնթրիս ի ներբս լարբրւնիս։ Նսկ լորժամ 
մուՆին ի փող տանն լորում արբալն էր, և էր փողն ընդ երկարք 
բազում երդս լոլսիջոլզս էր թողեալ, և տանէին գնա ընդ ալն, 
կալր շուրջ սպարակիրն փակեալ սակրաւորբն, և զերդս ամենալն 
լուսոլն ՆաՆկէին։ \Լպա մտեալ շուրջ գնովալ ի տեղւոջն ձգձդէին 
գետ սպարակիրբն։ Նսկ նա թէպէտ տան էր ձեռն ի գէն, ի խորշ– 
խորշան հանդերձիզն պատատելոզն՛ զոր էր զգեզեալ ոչ գմի զէն 
ոչ կարազ դտանել։ \Լպա զի էր ինբն ^ղակն ալր մեՆ և. անձնեալք 
բո»ջ հարուստ ոսկերօբ՝ սակալն ասպարակիր մարդկանն պատեցին 
զեովաւ, և բարձին գնա վերըմբարձ, և տանէին գնա մինչև ի 
դուրս տաճարին արբունի։ Նսկ իբրև ետես թագաւորն թէ անդր 
տանին՝ ասէ♦ ալսր, մի ալսր, ալլ մուՆէբ զդտ է աուն պատ– 
մուճակազն։ ՝$անգի ի փողին դ°ըը սպարակրացն մուՆին գնա ի 
ներբս ի տունն պատմուճակազն կապեալ ձեռս լետս, ալսինբն 
ուր թագ արբունի դնէին։ Ել անդ էն խօսել սկսաւ Ղ*զակն և ասէ• 
Ասազէբ զարբալ, գոգէբ* ես ալս մահու արժանի էի, 
արժան էր զիս ի հրապարակի սպանանել, և ոչ ի տան թս գուզ 
սսլանանել, և գբո թագդ արեամբ շաղախել։ Եւ գալս միալն ժա– 
մանեազ ասել, և անդէն ի վանսն պատմուճակազն փողոտեզին գնա, 
և հատին զդլուխ նորա, և հանին հարին ի նիզակի, և կանգնե¬ 
ցին ի հրապարակին արբունի» (ք՝ուզ* Ե* Ջ*)։ 
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3աո.աջ քան զալս9 թերևս ի սկզրան իսկ թադաւո րութեանն 
Պապալք սպանուեցաւ միւս ևս ներքինի զոր Ւուզանդ կԿսնուանԷ 
Հա էլւ, որ էր հասարակաց անուն մարդպետաց9 աո֊ անց տա չոլ զրուն 
անուն մարդպետին։ Պ«էււքւճա#ւ սպանման սորա էր ըստ Ւուզանդալ՝ 
թ շնամ անելն զտիկինն Փառանձեմ ի բերդին Արտադերից9 ուր պա– 
շարուաՆ էր տիկինն9 ինչպէս արդէն տեսանք։ Ա|ււ մարդպետն կը 
թուի ալլ ի ^իւզակալ ներքինւոլ9 որ նոլնպէս9 Ըստ Ամմիանոսիք 
մտաւ ի նոլն բերդն Արտադերից ընդ Արտաւանալ ումեմնյ ոչ ի 
թշնամ անել սակալն, ալլ ի լորդորել զտիկինն լինել անձնատուր«- 
«Աւպա պատմեցաւ Պապա է լա ղազս օրևրացն զոր եդ Հաքր մարդ¬ 
պետն տիկնոջն Փա/ւ անձեմ ալ9 մօր թադաւորին Պապալ9 թշն ամանս 
ձազանաց ի բերդարգել պաշարմանն, զի իըրեւ ք^ոք մի՝ ալնպէս 
թշնամանեաց զնա ի ժամանակի իբրև եմուտ անդր դաղտուկք և 
եդ տնարգանս տիկնոջն 9 և եկն ել անտի և փախեաւ* ետուն զալս 
տմենալն զրոլց թադաւորին։ Ապա մինչդեռ, մարդպետն Հա1ր 
րով իշխտնութեամբ շրջեր էեըկրին Տարօնոյ9 և Ե ուշեղ սպարա¬ 
պետն Հալոց էր ի նմին գաւաոին լիւրում բերդին որում Ռղական 
կոչենք որ կալ ի վերալ դետոլն Եփրատալ% եկն եհաս միլ դեսպան 
լ*սրՀ ալէն Պապալ առ զօրավարն Հալոց Մ ուշեղ, և ունէր առ նա 
հրովարտակ• և գրեալ էր ի հրովարտակին անդր հրաման առ նա9 
զի չարամահ սատակեսցէ զԼալր մարդպետն։ Եք. նա իբրև զալս 
հրամանս ընկալեալ ի ձեռն առնոլր% էղէր առ մարդպետն Հա§ր 
դաւովք և մեՆարանաց պատճառանտւ առ ինքն կոչէր լողականն* 
և էին աւուրք ձմերտլնոլ, և սաստկացեալ կցեալ էր գետն Եփ– 
րատ։ Ապա կոչեալ եզև առ նա Հալր մարդպետն իբրև ի պատիլ 
մեն արանաց. եկն եմուտ մարդպետն ի բերդն լ(\զական։ Եա հրա¬ 
ման զօրավարն XVուշեղ զօրականացն ունել զնա և մերկանալ իբրև 
ի մօրէք և կապել ղձեռս նորս» ի ներքոլ են կաց նորա և իջուցա- 
նել զնա ի դետն և դնել ի վերալ սառինն կցելոլ գետոլնյ և սա֊ 
տակեցաւ անդէն։ Եւ եզև ի վաղիլ անդր չոգան տեսին9 զի ուղիղ 
գլխոլն ի ցրտոլն վալրեալ ի բաց իջեալ թափեալ էր ընդ քիթս 
նորա։ Եւ փոխանակ ի նորա տեղի հալրութեան մարդպետութեանն 
զհկղակ ոմ*հ անուն9 որ լաւուրս Արշակալ թադաւորին կամ Տիրա¬ 
նալ հօր նորա դամ ու միոջ էեալ էր ի նոլն դորՆ մարդպետու– 
թեանն» թուզ. Ե* 

6. Արդէն պատմեցինք9 թէ ինչպէս Արշակ դաւով բռնուե– 
լով ի Նապհոլ9 ըստ Ամմիանու9 և կամ ի հտրկէ բոնադատեալ եր– 
թալ առ նա9 ըստ Ւուզանդալ-(երկոքին ևս ՛ճշմարիտ են^—դը– 
րուեցաւ ի բերդն Անլուշ։ Ամմիանոս դժբախտ թադաւորին մահը 
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կը պատ մ է եզաՆ սրով, քքօրրՕ |)061101ւ»> աո. անց լալտնելու թ* 
ինչպես։ \՝*որենացին ասի պարզապիս, թի օւսաւուղաբար արար ընդ 
անձին իւ բումն, ալս ինքն եզաւ անձնասպան։ ք* ուզան դալ Ե« ք^սք– 
րութ եան Ե* գլուխն նուիրեալ ի Արշակալ մահուան պատմութեան, 
որ ի մին լեղեր ական դիպաց, որովք չի ի մանրապատումն (՝ու– 
զանգ։ Ըսա մուզան դալ՝ Արշակալ ներքինիներին մին, *Նրաստամ ատն 
անուն, մեՆամեՆ քաջութիւններ գորՆաՆ իր Նապհոլ պատերազմ- 
ներուն միջ հուշանա էյ գիմ, մինչև ազատել զՀյապուհ ի մահուանի։ 
Հյապուհ ի վարձ ալս մեՆ Նաէւալութեան նորա՝ Հրաման կուտալ 
Գրաստամատալ ի դարձին ի ՝$ուշանաց՝ խնդրել զի՛նչ և կամիր։ 
Լաւատարի մ ներծինին կր խնդրի թազա լորին թոլլ տալ նմա եր– 
Թաք տեսնել զիւ֊ր տիրն լԱնլուշ բերդինք դարման տանել նմա և 
մ խիթարել զնա մի օր։ Ըսա ք՝ ուզան դալ՝ Նանր իր ալս խնդիրն ք 
քանզի չիր օրին լիշեցունել թադաւորին ալն բարդին միջ բան– 
տարկեալ զոքլ՝ րալց ե. ալնպիս Նապուհ կը շնորհի զխնդիր ներ– 
քինւոլն, որ երթալով ի բերդն հանդերձ փուշտիպանաւ կը հանի 
զԱրշակ, կը լուալ, կը դարմանի թշուառ. բանտարկեալն, կը դնի 
ա/լաջի նորա սեղան ւղի սպիս կերակրովք և ըմպելեօք։ Արշակ կը 
լիշի իէ-ր աո. աջին փա արը և վերջին թշասսո֊ութիւնը, և լանկարն 
եղուկ կարդալով անձին՝ կառնու դանակը սեղանին և կը մխի 
սիրտը♦ զալն տեսնելով ներքինին՝ կը հանի դանակը և կը մխի 
իւր կողը•—«Յալնմ ժամանակի դեռ. տակաւին ևս կալր կենդանի 
Արշակ ար քալ Հալոց լերկրին իշխանութեան թադաւորութեանն 
Պարսից, ի կողմանս 1°ուժ աստանի, լԱնդմըշն բերդին• ալս ինքն 
որում Անլուշն բերդն կոչեն։ Նբրև խաղաղացաւ պատերազմն Պար– 

սի ընդ Հալս՝ Արշակունի թադաւորն ՝$ուշանաց որ նստիր ի Ւաղխ 
(Ւահլ) քաղաքի՝ լարոլց տալ պատերազմ ընդ Սասանականին Նասր 
հոլ թադաւորին Պարսից։ Եւ Նապուհ թադաւորն զամենալն զզօրսն 
Պարսից դումարեալ խաղացոլց տալ պատերազմ ընդ նմա, և զորս 
միանդամ աՆեալ իր գերութիւն լերկրին Հալոց՝ զամենալն տլրևձի 
դումարեալ խաղացոլց ընդ ինքեան։ Ւ պատերազմի անդ չարաչար 
տարաՆիին զզօրսն Պարսից զօրքն հուշանա էյ. զբաղումս կոտորեցին 
և զբաղումս ձերբակալ արարին, և զկիսս փախստականս աււնիին։ 
՛Ներքինի մի *Նր աստամատն անուն, որ լամս Տիրանալ թադաւորին 
Հալոց և Արշակալ որդւոլ նորա լեալ իր իշխան Անդեղ տան դա¬ 
լաս ին և հաւտտարիմ դանձուց Անդեղ բերդին և ամենալն բեր- 
դացն արքունի որ ի կողմանս լալնս, սոլնպիս և լերկրին ՝Ծոփաց 
ի Ւնաբեղ բերդին գանձքն լեալ իին ընդ նովաւ, և բարձ նո րա ի 
վեր քան զամենալն նախարարազն՝ դեբետլ տարեալ իր Լ^րկիր^3 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 139 - 

Պարսից ի ժամանակին ցորժամ կալան զ^րշտկ արքալն Հալոց։ Ա|ււ 
^Նր աս տամ ատ էր լալնմ ճակատու9 լորում վատ թ արեցին ՝$ուշանքն 
զՆապուհ արքալն Պարսից9 և. գորնեաց անհնարին քաջութիւնք 
Հսպրևցոլց զՆապուհ ի մ ահուանէ 9 և. զբաղումս ի ՝ք՝ուշանաց անտի 
կոտորեաց, եւ գրազում գախոլանից զգլուխս բերէր զարւաջեաւ։ 
Նբրէւ եզև. լորժամ գարձաւ Նապուհ լևրկիրն \Լսսրես տանի՝ մեն՛ 
շնորհակալութիւն առնէր ներքին ւոլն *հրւսստ ամատալն վաստա¬ 
կողն 9 էւ աս էր ցնա* հ9նդրեա դու ինչ լին էն* զինչ էւ խնդրեսցես% 
տաց քեզ և ոչ արգելից։ Ել ասէ *Նր աստամատ ցթագաւորն• Ւնձ 
ի քէն ալլ ինչ ոչ պիտի9 բտ1$ տուր ինձ հրաման9 զի երթալց տե– 
սից զբնակ տէրն իմ զ\Լրշակ արքալ Հալոց• և առ. մի օր9 իբրև, 
էրս երթալց առ. նա՝ հրաման տուր արձակել զեա ի կապանացն9 էւ 
էրս իշխեցից լուանալ զգլոլխ նորա էւ օՆանել9 և ագուցանևլ նմա 
պատմու՛ճան9 էւ արկանել նմա բազմականս9 էւ դնել առաջի նորա 
խորտիկս 9 էւ տալ նմա գինի9 և ուրախ առնել զնա արուեստակա- 
նօք մի օր ճիշտ։ Եւ ասէ թագաւորն Նապուհ* Խիստ են խնդըր– 
սւաՆքդ զոր խնդրեցեր• զի լաւուրց ժամանակաց լոր մ է թադաւո ր ու¬ 
թի ւնս Պարսից կանգնեալ է9 և. բերդն ալն Ս»^ու^ բերդ կոչեցեալ 
է՝ ոչ ոք ի մարդկանէ իշխեցեալ է լիշեցուցանել զոր լալնմ բերդի 
հդեալ զոք է թտգաւորաց« և դու աւադիկ գանձն ի մահ եդիր և լիշե– 
ցուցեր զԱնլուշն* քեզ արժան էր զօգուտ քո անձինդ խնդրել-կամ 
տշխարհս9 կամ գաւառս9 կամ գանձս• քլա1զ զի վ>ո մեե վաստակք 
էրն առ. իս՝ զոր ինչ խնդրեցերն՝ երթ9 տուեալ լիզի Ք^Գ։ 
նմա փուշտիպան մի *^աւատարիմ, էւ հրովարտակ արքունի մա– 
տանեաւն9 զի գնացեալ երթիցէ նա ի բերդն լԱնդմըշն9 և. զիարդ 
|լ կամք իցէ նորա՝ արասցէ կապելոլն \Լրշակալ։ Եւ չոգաւ *Նրաս– 
տամ ատն հանդերձ փշտի պանաւն և հրովարտակաւն արքունի յ11– 
նուշ բերդն 9 էւ ետես զտէրն բնակ* արձակեաց զնա ի կա պանացն 
էրրկաթեաց9 ի ձեռակապացն և. լոտիցն երկաթոց էւ լանրոց պարա¬ 
նոցին շզթ։սլիցն սարեացն 9 էւ լուաց զդլուխ նորա էւ լոդացոլց 
գանձն նորա9 էւ ադոլց նմա պատմուճան ա զնիւէ և էարկ նմա 
բազմականս և բազմեցոլց զնա9 և եդ առաջի նորա ընթրիս ըստ 
օրինաց թտգաւորաց 9 և եդ առաջի նորա գինի որպէս օրէն էր 
թադաւորացն9 սթափեաց զնա 1ւ մխիթարեաց9 և ուրախ առնէր 
գնա դուսանօք։ Եւ ի ժամ աղանդեր մատուցանելոլ եդին առաջի 
նո րա միրգ9 խնձոր և. վարունգ էւ ամիճ զի կերիցէ* և. եդին դա¬ 
նակ նմա9 որպէս զի հատցէ էւ կերիցէ զիարդ և. կամեսցի։ Եւ 

ւաստամատ մեՆապէս ուրախ առնէր զնա9 կտլր լոտն և֊ մխի– 
թարէր զնա։ Նսկ լորժամ արբեցաւ էւ գինին եկն զակամբ նորա՝ 
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արբեցաւ հպարտանալ, և ասէ* 1Լա| ինձ Մրշակալ* ալսպէս և ալս 
և լալսմ չափու* և ալս անցք անցին ընդ էս* Եւ. զալս ասացեալ 
զ դանակն զոր ունէր ի ձեռիննք որով զմիրգն կամ զամիճն կամ էր 
ուտել եհար ի սրտի իւրում 9 և մերւալ անդ էն ի նմին ժամուն 
մինչդեռ, կալր ի բազմականին։ Նսկ լորժամ զալն ետես բաս տա¬ 
մա տն՝ լարձակեցաւ եհան ի նման է զնոլն դանակ և. եհար լիւրում 
կշտինք և անդ էն մեռալ ևւ նա ի նմին ժամուն» Ե* Ե)ր 
Այս է աւասիկ Հսրով* մեռանել, կամ Հսաւուզարար առնելն* Այւ– 
Հակալ։ &՝էպէտ ալլուր լիշուաՆ է% հարկ կը համ արինք հոս դնել 
մի ւսանգամ ի լուսաւորութիւն Ւ ու գան դալ ալս պատմութեան։ ՝$ու– 
Հանք9 Մազքութք* Հոնք՝ էին հիւսիսալին Գուրանեան կամ Ծկիւ֊ 
թացի ցեղեր 9 որոց կը թագաւորէին Պարսից *Նարեհի վերֆնոլ ցե– 
ցէն իշխանք, ազգակիցք Պարթևաց* նաև նախնի Հալոց, րալց կը 
կոչուէին Պահլաւ լանուն ք՝ահլ (ք՝ ակտրա^ քաղաքին9 որ էր մալ– 
րաքաղաք նոցաք և իրր Պ ահլաւ՝ էին նաև ազգակիցք վերջին Այ»* 
Հակունի թագաւորաց Հալոց, Տրդատ- Ա/, տաշիսէ (Մրտաշէս (՝♦ ըստ 
1°որենացւոլն) հետէւ Այս ցեղ կը թուի կոչուաՆ Այ»շակունիք ալս- 
ինքն արքունիք թագաւորական, վասն զի ժառանգական իրաւունք 
էր նոցա թագալորութիլնն։ Այս Պահլաւ թագաւորութիւնն է որ 
կը կսչուի ըստ արդի գիտնոց Մար–\1կիւթ ա կան (1\1օԺօՏՕ>րէհէ>), 
որոց և դահեկան ք գտնուաՆ են նման դահեկանաց Պարթևացւ 
Ս ասանեանք երկար կռիւներ ունեցան ալս Ա ար—0 կիւթացի տէ– 
րութեան կամ ՝$ուշանաց հետ։ 4ոստանդալ ժամանակք երբ Հը– 
ռոմալեցւոց և \)ասանեանց մէջ գժտութիւն կար Աիջագետաց և 
Հալոց համար% Նապուհք ինչպէս տեսանք՝ ունէր պատերազմ ալն 
ազգերուն հետ9 և հաշտոլելով ընդ նոսա՝ սկսաւ զիւ֊ր արշաւանն 
ի IV իջա գետս առ 4 ոստանդալ և Յուլիանոսիւ։ 1՝ուզանգ կ ըսէ հոսք 
թէ Հալոց հետ պատերազմելէ դագրելէն ետքը առ Պապաւ՝ Նա– 
պուհ ունեցալ դարձեալ պատերազմ ՝$ուշանաց դէմ * և ալս պա¬ 
տերազմին ժամանակ էր որ ^ր աս տամ ատ ներքինին գսրՆեց ալն 
արութիւններնյ զորս կը լիշէ հոս 1՝ոլզանդ։ 

7, Նապհոլ պատերազմներէն ետքը Մուշեղի գորեն եղաւ 
նուաճել ալն սահմանագլուխ գաւառնևրն » որ առ Արշակալ ասլըս– 
տամրաՆ էին և կամ զորս ուրիշ սա^մանա հհ ազգեր ^անտե էին 
ի «աալոց։ Օյււ ասլստամր գորլսա ք, զորս մի ըստ միոֆէ կը թուէ 
Ւուզանդ՝ էին• յարհւե / ()()՝ Աայ» սլատականի ալն մասն որ կը վեր ա– 
բերէր ալոց • ի հարս/Լ/Ա՝ Նոշիրական ^ասորական) աշխարհն, ^ւ»յ»– 
գուաց նահանգը և Ա արաց ալն մասը որ կը վերարերէր Հալոց* 
ալն է կոդմտնք Հեր և ՀՀարևանդ գաւառի* ի հիս/իս/էյ՝ երկիրն 
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Աք2 ախալ, Ապուան գաւառբ լալսկոլս Կուր գետոլ , ինչպէս 1\ւտի, 
Հքսէկ աշէն, *Նարդմանալ ^որ, զորս գրաւաՆ էին ազատ Այզուանբ 
որ լալնկոլս Կոպ> գետոլ. ի հիաիսոյ արևւելից՝ Կազյբբ, ալսինբն 
Կազբից երկրին ալն մասը որ կը կոչուէր Փալտակարան, պարսիկ 
բնակչօբ. յարեււ/Ն)1)ց հ/ա/քւսոյ՝ բուն Վրաց ազգակից նահանգն 
Գուգարր. յարևսՐտից հարւսւոյ եւ յարեւմնւից՝ Ազձնիբ, Ն՝«փ^, 
Աանգեղ տունն և Մնձիտ. «Աւգա իբրև, գագարեաց պատերազմն ի 
կողմանցն Պարսից և լա պա հո վե ցան իրբ ՚ճակատուն լալն մ կողմ անէ՝ 
ալնուհետևւ սկսանէր սպարապետն Հալոց Մուշեղ հարկանել զալ- 
նոսիկ որը ապստամբ եղեն ի թագաւորութ ենէն Արշակունեաց։ Նախ 
հարկտնէր զտուն (կալուաՆ) թագա լորին Հալոց որ լ\նտր պատ ակա¬ 
նին էր* նուա՚ճէր 1ւ ի հարկի կացուցանէր և֊ առնոլր բազում պան- 
դանգս ի նոցանէ։ Հար կան էր Մուշեղ և. զապստամբս *Նոշիր ական 
աշխարհին որ ապստամբեցին քտրբալէն Հալոց♦ առնոլր պանգանգս, 
և. զբնակիչս երկրին ի հ արկի Նառալութեան կացուցանէր։ Հար• 
կան էր և. զԿորգուս, զԿորդիս և զՏմ որիս ապստամբ եալս լարբալէն 
Հալոց, դնէր հարկ եւ առնոլր պանգանգս։ Եւ զկողմանս Մ արաց, 
բանգի և նոբա ապստամբեցին լարբալէն Հալոց՝ հարկանէր մեՆա– 
պէս, գերէր գրազումս ի նոցանէ9 մնացորդացն գնէր ^արկս, ևւ 
առնոլր պանգանգս։ Հարկանէր և. զերկիրն Մրձախալ մեՆաւ՝ պա– 
տերազմաւ, գերէր զբաղումս ի նոցանէ, ի մնացորդացն առնոլր 
պանգանգս, եւ զմնացեալսն ի հարկի կացուցանէր։ Մռնէր պատե¬ 

րազմ ընդ երկիրն Մղուանից, հարկանէր զնոսա ի ^արուաՆս ան¬ 
հնարինս։ Եւ թափէր ի նոցանէ բազում գաւառս զորս ^ատեալ 
էր նոցա ի Հալոց, զՕւտի, զՆակաշէն և զձորն %արգմանալ, զԿողթ՝ 
և ալլ որ շուրթն էին զնովաւ գաւառբ։ Եւ. զԿուր գետ, որպէս և. 
շառաչն լեալ էր՝ ընդ երկիրն Մղուանից և ընդ երկիրն իւրեանց 
սահման արարես»լ կացուցանէին, և. ի գլխալորացն բազումս սպա- 
նանէին, 1ւ զմնացորգսն ի հարկի կացուցանէին, և. պանգանգս ի 
նոցանէ առնուին։ IXպա խնգրէր զվրէժն մեՆապէս սպարապետն 
Մուշեղ լերկրէն Պարսից ի Փալտակարան բաղաբէ, փոխանս» 
1լ նորս» նշ կահևցին ստեցին արբալին Հալոց։ Հասեալ զբաղումս ի 
նոցանէ գլխով պատուհաս առնէր սպարապետն Ս ուշեղ, զմնացորգսն 
ի հարկի կացուցանէր, առնոլր պանգանգս ի նոցանէ, և. անգ ոստի- 
կանս վերակացուս թոզոլր։ Մպա խաղալր ի վեր ալ Վ^րաց արբալին, 
և. նեղէր գնա մեՆապէս• և. հարկանէր զերկիրն. •• և. զբգեաշխն 

ււգարաց որ լաոա^ն Նառալէր թագաւորին Հալոց և. ապստամ¬ 
բես» ց՝ կա լեալ գլխատէր, և. զազգն որձակոտոր առնէր, 1ւ զկանալսն 
և. զդստերս ի գերութիլն վարէին։ 1)ո^ օրինակ 1ւ որ միանգամ ի 
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կողմանն յայնմիկ էին նախարարին և ի թադաւորէն Հայոց եղեն 
ապստամբդ՝ զամենեսեան դլխատէր, և թափէր զա մ են ալն դաւառնք. 

և առնոյր պանգանդս և զմնացեա լսն ի հարկի կացուցանէր։ Եւ զհին 
սահմանսն որ յառաջուն էր լևալ ընդ երկիրն Հայոց Լւ ընդ երկիրն 
Վ^րաց, որ է ինբն մեՆ գետն ^\ույ», այնուհետև յինբն վտարեալ դառ.֊ 
նայր անտի։ ^առնայր ապա զօրավարն Մուշեղ յերկիրն Աղձնեաց, և 
հարկանէր գերկիրն ի մեՆ հարուաՆս , ղի և նոբա ապստամբեալ էին 
յարբայէն Հայոց։ ձերբակալ արարեալ գբդեաշխն \Լղձնեաց% զերկիրն 
ի հարկի կացուցանէր, և վերակացուս և ոստիկանս յերկրին 1Լշձ– 
նեաց թո ղուին։ Ապա անտի ի ՝Ծոփս մեՆ արշաւեցին, և նոբա էին 
ապստամբեալ։ Հարկանէր զերկիրն դաւառին Մուշեղ մեՆի ՝Ծոփաց> 
առնոյր պանգանդս, և զագգն ի հարկի կացուցանէր։ Հարկանէր և 
յԱնգեղ տանն զբաղումս• ք֊աէ$ աշխարհն զի ոստան արբունի լեալ 
էր վաղ վազ բնակիչբ դա լառին կային ի հարկի Նառայութեան։ 
Ապա ի գաւաո.ն Անձտայ արշաւէր, և հարկանէր Մուշեղ զկող– 
մանս դաւառտցն այնոցիկ որ շուրջ էին զնովաւ, բանդի և նոբա 
ապստամբեցին ի թագաւորութենէն Արշակունեսեց։ Հան էլլ ընդ սուբ 
զտեարս դաւառին, առնոյր պանգանդս և նոլաճէր, ի հարկի Նա– 
ռայութեան թագա լորին Հայոց Պապայ զամենեսեան առհասարակ 
կացոԼցանէր» (ք^ուզ* Ե# Ը—յ»Թ.)ւ 

Այս ապստամբ գաւառաց նուաճման համառօտ պ ատ մ ու. թի լե¬ 
ներն կը կնբէ ք՝ուզանդ Մուշեղի հայրենասէր վաստակոց վրայ 
փառաւոր գովեստիւ* բաջն զօրավարն սպարապետն Հայոց 
լի էր 4>ինիւ֊ մեՆաւ և բազում նախանձու զամենայն աւուրս կե¬ 
նաց իւրոց, և միամտութեամբ և արդար վաստակով ջանայլ» հա¬ 
նապազ և վաստակէր ի վերայ թադաւորութեանն Հայոց աշխար¬ 
հին։ քՀտիլ և դդիշեր կ այր յաշխատութեանն♦ ջան այր և ճդնէր 
կալ ի ՜ճակատսւ պատերազմին, և ոչ թողոյր բնաւ ամենևին և ոչ 
բան զկորի մի դետին ի սահմանաց երկրին Հայոց ուրեբ վտարել« 
ի վերայ աշխարհին կեալ, և մեռանել ի վերայ անուանն բաջու֊ 
թեան, ի վերայ բնակ տևրանց, և ի վերայ բնակչաց աշխարհին, 
ի վերայ բրիստոնէութեանն հալատոյ, ի վերայ հաւատացեալ, յՍսւ– 
տուաՆ և ի քրիստոս մկրտեալ ժողովրդոց, ի վերայ եկեղեցեաց և 
ի վերայ նու իրևալ սպասուց, ի վերայ վկայարանացն քրիստոսի, ի 
վերայ ուխտի ԱստուՆոյ, ի վերայ բերց և եղբարց, ի վերայ մեր֊ 
ձաւորաց տոհմին, ի վերայ բարեկաց բարեկիր բարեկամացա հանա֊ 
պադ հա1Ս զորավարն Մուշեղ ի նահատակութեան պատերազմինք 
պանձն փոխանակ առնել աշխարհին, և յանձն իւր անխայէր ի մե֊ 
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ռանել, գա մ են աքն աւուրս կենաց իւրոց առաջի իւրոց բնակ տե– 
րանցն Արշակունւոց վաստակէրՖ (Ւուզ* Ե* Ե*)։ 

8. քՒուզանդալ ԵԱ — գլուխներն կը բովանդակեն գովեստ 
և. ամբաստանութիւն, էորս կան ոչ սակտւ անհաւատալքI կէտեր% 

զորս որոշել ճշմարիտ պատ մ չի պարտրն է։ Գովեստբ Ւուզանդալ 
են զներսիսէ, իսկ ամբաստանութիւնրն զՊապալ։ Ներսէս էր 
բարեկարգիչ, «ւքխիթարէր, դարման էր և տեսուչ լինէր աղբատացք 
զօրկունս և գա գրատս հանգուցանէր, շթ*էր զեկեզեց իս րնդ պմե֊ 
նալն տեգիս, և զամենալն կորՆանեալս կանգն էր, 1ւ զամենալն 
կարգս տապալեալս ոլղղէր և նորոգէր, շինէր եւ հաստատէր, խրա– 
տէր և լանդիմանէր», ալլովբն հանդերձ%-ճշմարիտ հալրա պետի 
համար է արդարև հա լա տա լի, բալց ոչ նոլնպէս, թէ Հառնէր բա¬ 
զում նշանս և զօրութիլնս մեՆամեՆս և բազում բժշկութիւնս 
սբանչելեացն ։ Լաւատալի է նոլնպէս, թէ Ներսէս իբրև հալր կ՝օրհ– 

նէր. ան հա ւա տա լի է սակալն, թէ զամենալն Հզոր օրհնէ ր% °րհա 
նէրն, ալսինբն* զով որ կ՝օրհնէր՝ կ՝օրհնուէր, և Հզորս անիՆտնէր՝ 
անիՆեալ լինէինո* որպէս թէ կար ի վեր բան զբնութիւն և ան- 
վրէպ զօր ութի ւն լօրհնութիւնսն և լան ԷՆ ս Ներսիսի։ Նա բնաւ 
թէ %երսէս կ՝անիՆէր զոբ չէ հաւատալի, եթէ պարտինբ ընդու¬ 
նել թէ Ղէերսէս էր ճշմարիտ աշակերտ ալն աստուաՆալին Վար– 
դապետինք որ կը պատուիրէ զանիՆիչս անգամ օրհնել։ 8ալտնի է, 
թէ 8ուզանդ կը խօսի հոս ըստ միամիտ հաւատոց իւրոլ ժամա¬ 
նակին, և ոչ իբրև ճշմարիտ պատմիչ։ Գալով ամբաստանութեանցն 
զՊապալ-և ալս է մանաւանդ բննութեան արժանի կէտ-սոցա• 
մի մասն է լալտնապէս առասպել, զոր օրինակ թէ Հմինչդեռ տզալ 
իկ էր Պապ* ձօնեաց գնա մալր նորա Փառանձեմ դիւացՖ, թէ 
Հկախարդանօբ երևէին ի նմա դևբ լօձից կերպարանսՖ, ալնպէս որ 
Համենալն մարդ աչօբ բացօբ տեսանէր զնոսաՖ, բաց ի Ղյերսիսէ և 
ի \**ադալ։ Գալով բնութեան դէմ մեզաց, զորս կը թողուեբ 
լանուանէ, չարատելու համար զգաստ ականթներ՝ Պապ եղաՆ էր 
թերևս ալնպիսի մոլութեանց գերի։ \Լլսպիսի օրինակներ չեն ան¬ 
լուր ի պատմութեան երևելի անձանց։ ^Հալսրներ, թագաւորներ, 
երևելի իշխաններ, պապեր անգամ, ոչ լոռիբն միալն, աԱ^ւ ազ– 
նուագոլնբ՝ կքամ բաս տանուին ալս մոլութեամբ, լանուանէ* հինե» 
րէն Տիտոս, և նորերէն Փրեդերիկոս մեՆ։ \Լրժան է նկատել նաև 
երիտասարդ թադտւորին վրալ վատթար ազդեցութիւնը ոչ Պարսից 
միալն, ոտլլև Ցունաց, որոց բարոլականութիւնը կասկաՆելի է լալսմ 
մասին։ Ւալց ալս ամբաստանութիւն, եթէ ճշմարիտ ևս է՝ կը վե– 
բարերի Պապտլ առանձին և ոչ հրապարակական կենաց, զոր մա֊ 
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նաւանդ կը նկատենք հոս• մենք կը խնդրենք թէ որպիսի ոք ե– 
ղաւ Պապ, ոչ իբրև, սոսկական, ալլ իբրև, թագաւոր։ 

9. Ըստ մուզան գալ՝ որպէս թէ Պապ լանգիմանուե լով ստէպ 
ի *Ներսիսէ՝ կր թշնամանալ ըեգ նմա և կամի սպանանել գնա, և. 
կ* սպանա նէ իսկ* և֊ կ՝եղծանէ, ի հեճուկս՝ ի նման է հաս- 
տատեալ ամէն կարգ, թոԱ տալով սոսկալի զեղծմանց քլոր “է՞ 
րութեան մ էջ* — «Ա// թագա լորն Պապ լամենալն ժամ էր թշնամի 
մեծի քահանա լա պետին վասն լան գի մ անութ և ան մեղաց իւրոց։ Ւ|*– 
րև ոչ զգաստանալ կամէր և. ոչ համբերել նա խատան աղն՝ էարկ ի 
միտս իւր սպանանել զմեծ քահանալապետն Աստուծոլ զՆերսէս• 
և. զի լալտնի ոչ ւքարթ էր նմա առնել կեղծաւորեալ կերպարանէր 
իբրև, ալն եթէ լուղղութ իւն ինչ եկեալ է։ եւ կոչեալ գնա լա պա¬ 
րանս իւ.ր ի \°ախ ալանի լՆկեզեաց գաւաուի՝ արար նմա Ը^թքիոէ 
Խ քնին թագա լորն լոտն կացեալ հոլանեալ, ի մ էջ գետին անցեալ, 
անապակ մ ատ ուզան էր առնն Աււա/քճ.ծ՝/1Հ յընթրիս անգ, գեղ մահու 
րնգ կոտինգն խաոնեալշ (Ւուզ* Ե • ԵՕ**)ւ ^\՝ րնգունէին ք թերևս 
ալս պատմութիւնը, որ ինքնին չէ անհնարին և ոչ իսկ անհալա¬ 
նա կան՝ եթէ օր թ՛ակ մ ահուն *Ներ սիսի կարծեցեալ դեղատու ոլթե– 
նէն՝ չէր անտեղի և լալտնապէս սուտ։ 1|ստ Ւ ուզան գալ՝ որպէս 
թէ ներսէս, երբ առաւ մահացու բաժակը՝ գիտաց թէ էր թոլն։ 
Նսկոլն գնաց իւր տունը բոլոր մեծամեծաց *^ետ որ էին ընդ նմա 
լընթրիսն, և վերցունելով պարեգօտը՝ ցոլցուց սրտին վրտլ կապու¬ 
տակնա ^ իբրև զչտփ նկանակի։ Շողունք, որ ալս նշանն, զոր իբ¬ 
րև արգիւնք թունոլ մ էջ կը բերէ ք՝ուզանդ՝ չէ ամենևին նշան 
թունաւորելոլ* զարմանալին ալն է♦ որ Ղւերսէս թունոլն ազգեգու¬ 
թի ւնր կոտրելու համար մատուցուած դարմանները կը մերժէ, 
մարտիրոսու թիլն համարել ով մեռանել ալնպէս♦ ուստի և իբր ////- 

կՈև Ժամ՝ գունդ գունդ արիւն դուրս քսելով կը մեռնի•—«8որ– 
ժամ ըմպէր զբաժակն ղալե՝ իմացեալ անգէն* * * լարուցեաչ գնաց 
ի վանս իւր• և զհետ գնացին նորա ի տաճար էն արքունի ամե– 
նալն մեծամեծքն նախարարքն Հալոց, և Մուշեղ սպարապետն և 
Հտլր մարդպետն։ Եք. իբրև եմ ուտ ի վանս իւր՝ վերացուցեալ զպա– 
րեգօտն իւր ցուցանէր ի վեր ալ սրտին կապուտակեա լ քան զչափ 
նկանակի միոլ։ Նսկ մեծամեծքն նախարարազն մատուցանէին նմա 
թիւրակէս և ան դեդևալս վասն ապրելոլ• իսկ նա ոչ կամեցեալ 
զալն ի բաց մերժէր, ալլ աս է* Մեծապէս եզև ինձ բարի, զի եհտս 
ինձ մեո.անել վասն քրիստոսի։8 ետ ալսորիկ սկսաւ ղարիլնն 
գունդ գունդ ի ներքուստ ընդ բերանն արտաքս հոսել իբրև ղեր– 
կուս ժամ սո (Ւուղ* Ե. \Լլսպէս Ւուզանգ կարծելով առնել 
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զՆերսէս մարտիրոս՝ առնէ գնա անձնասպան, տալով նմա մերժել 
դարմաններն, որով թ՜երևս ազատ էր զկեանսն՝ եթէ ՜ճշմարիտ էր 
թունաւորութիւնն։ Փ՝էպէտ ունինբ պատճառ, մերժելոյ, իբրև կեզ• 
ծեալ, Ներսիսի մա հո լան պարագաներն, Համարելով սակայն ճշմա¬ 
րիտ՝ չէ ամենևին արտաբոլ հա լան ական ութ եան ասել, թէ սրտին 
վրտյ կապուտ ակելն և արեան գունդագունդ հոսելն ընդ բերաննք 
եթէ ունին ինչ նշանակութիւն՝ ալս է թէ արեան շրջանին կասելե 
եղաւ Ներսիսի մահը, ուստի և այն նշանբ էին մանաւանգ կա– 

թուաՆոլ բան թունաւորելոյ արգիւնբ, զոր տգէտ և չարամիտ 
թշնամիր կարծեցին ի թունոյ, և զոճիրն ընծայեցին Պապայ իբրև 
թշնամւոյ Ներսիսի։ 

Ներսէս, որպէս վայել էր՝ թաղուեցաւ մեծ շբով ի ի*֊ք 
հարգ գերեզմանատեղին։ Ծ*ող բազա բտկան և զին ուոր ական մեծա¬ 

մեծներն հանդերձ բազմութեամբ զօրաց՝ ինբն իսկ Պապ գնաց ի 
յուղարկաւորութիւն մեծ հայրապետին, ըստ Ւոլզանդայ կեզծա– 

ւորութեամբ, ծածկելու համար զոճիրն• «Ել առեալ զմ արմին 
սրբոյն Ներսէսի զառնն \էոտուՆ ոլ պաշտօնեայբ եկեղեցւոյն, և 
Փաւստոս եպիսկոպոս և պաշտօնէիցն դլխաւոր Տրզած, և Ս%ուշեղ 
սպարապետն և Հայչւ մարդպետ, և ամենայն ազատագունդ բա¬ 
նակն արբու նի՝ բարձին յաւանէն ի Իախ գեղջէ ուր գործն կա- 
տաբեցաւ, տարան ի Թիլն աւան յիւ֊ր գեւղն* հանդերձ սաղմոսիւբ 
և օրհնութեամբ, կանթեզիւբ վառելովբ և մեծապաշտամամբբ և 
բազում յիշատակօբ զսուրբն լուղարկեցին։ ք՝տյց մինչչև էր ծած- 
կեալ զմարմին սրբոյն՝ ինբն թադաւորն Պապ երթեալ պատեաց և 
թաղեաց ի մարտիրոսական բնակութիւնն . բայց թազաւորն Պապ 
ի չբմեզս լինելով՝ չլուելոյն առ. նէր, իբրև թէ իւր չիցէ դործեալ 
զայնն (Ւուզ. Ե. 

Ւ ուզանդ չթողուր Ներ սիսի մ ա հոլան տողանց *^բաշէտ կատար~ 
ուիլ, և այս առթիւ կը մուծանէ Նպիփան և Նա ղի տա անուն եր– 
4յու երևելի անապատաւորտց վարուց և գործող պատմութիւնը չորս 
առանձին գլուխներով զորս մէջ բերած ենբ ալյուր• հոս պատ– 
մենբ միայն տեսիլը, որ եղաւ սոցա ի մահուան Ներսիսի։ Ս«ւքա 
ի տուընջեան մինչ կը նստէին իւրաբանչիւր իւր էեո֊ը կը տես¬ 
նեն զՆերսէս թռուցեալ ամպովբ ի ձեոն հրեշտակաց ։ Նա ղի տա 
.որ էր բս*ջ հոգետես՝ կը հասկնայ իսկոյն, թէ Ներսէս մեռած էր 
և թէ հոգի նորա էր որ կը վերանար լերկին։ւ#« իսկ Նպիփան հա¬ 
մա րեցաւ գնա յափշտակեալ մարմնով։ Նրկոբին ևս եԱելսվ իրենց 
լեռներ էն՝ կու գան յՆկեղեաց գալարւ և կ* իմանան, թէ մեռած էր 
սուրբն, և կը պատմեն իրենց տեսիլը ժողովրգեան«-օ\Լրբ երկու 
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կրօ նաւորր անապատաւորր մինչդեռ, նստեին է լերինն, անուն 
միում Հյաղիտա, և էր սա ազգաւ ասորի և նստէր չԱռեւե լերիննք 
և միումն անուն նպիփան, և էր սա ազգաւ և. նստէր ի 
մենի լերինն ի տեղի դիցն զոր կոչեն \Լթոռ Ս.նաՀոա|) եւ էին 
ատրա երկորին լեալ աշակերտր սրբոյն *Ւա նիելի մենի• և մինչդեռ 
յիլրարանչիւր չերին նստէին սորա, ի ժամու չորում մ եռալ սուրբն 
Ներսէ ս՝ տեսանէին աչ օր բազօր ի տուընջեան ժամու զայրն Աս# 
աուեոյ զհերսէս իբրև չամպս յափշտակեալ, զի հրեշտակր տան էին 
զնա ի վեր, և գունդր գունգր գային նմա առաջի։ Նբրև տեսին 
զ**յս տեսիլ անապատաւորրն՝ զարմազան ընդ զորեն։ ք՝այզ Նազի- 
տայն որ էր յԱռեւե լերիննք րանզի էր հմուտ **յր՝ գի տազ եթէ 
հանգուզեալ է սուրբն Ներսէս, և այն% ոգիր նորա երևին նմա• 
բայց նպիփան եգ ի մտի իւրում, թէ մարմնով իզէ յափշտակեալ։ 
\էպա յարեան յիւրարանչիւր լեռնէ, ընթազեալր փութով մինչև 
յնկեղեազ գաւաո , եկին րննեզին տեսին ք զի կատարեալ էր սուրբ 
հայրապետն Ներսէս• և եկին մինչև ի &՝իլոյ գեւղն և տեսին զտե– 
ղին քորում եգեալ էր զնա, և դիպեալր միմեանզ արրն ^աւատա• 
րիմր% պատմէին միմեանզ զոր ինչ տեսինն% առաջի ժոզովրդոզն» 
(Շուղ* Ե* ԻԵ.)։ 

10. Տէօ զուր այժմ, թէ ինչ էին զորեր Պա պայ, որոզ վասն 
կը բամբաս է զէւա Ւ ուզանդ, իբրև խանգարիչ կարգտզ և ոլզղու– 
թեանզ ներսիսի։ Ըււա մուզան գաք Ներսէս շինաե էր այրեազ, 
որբոզ, կ ուսանազ ^ամար յատուկ տեղեր ամէն գաւառի մէջ, և 
առատ ռո՛ճիկ կարգաե էր այնպիսեազ համար իւրարանչիւր գա։ ա- 
ռի ժոզովուրգէն։ Պասլ դրաման կու տայ ալերել այս ^աստատոլ– 
թիւններն, և որ մեեի անզգամութեան էր, բայզ է անհնարին 
զրպարտա թիւն% կու տայ սլղեել զկուսանսն։ Ւ կենդանութեան 
Ներսիսի մուրազիկ ամենևին չէր տեսնուէր Հայոզ բոլոր սահման- 
ներուն մէջ, աԼԷ ժողովուրդը կը տանէր զպիտոյս նոզա յոտս նո– 
զա, և աղրատր լզեալ էին ամէն բարեօր։ Պապ պտտմ ով արգե– 
լեզ տալ տուրս աղրատազ։ ճաւուրս Ներսիսի ոչ որ կիշխէր թո~ 
ղուլ զիւր պսակեալ ամուս էն և առնուլ ուրիշ կին• յետ մահոլն 
Ներսիսի Պապ հրաման կու տայ թողուլ զկանայս, այնպէս որ կըբա 
նար մարգ տասը կին փոխել։ Նոյնպէս յետ մահոլն Ներսիսի շատ 
գաւառներ և շատ մարդիկ *^ամարձակութիւն առին թագաւորէն 
դառնալ ի կո տպտշտու թիւն, և կանգնեզան պատկերր կռոզ շատ 
տեղեր։ երգատայ և Հուսաւորչին ժամտնակէն եկեղեզիր ունէին 
եօթն եօթն հող կամ կալուաե գետնոյ, չորող կը կերակրէին ոչ 
միայն կղերն, այլ և որդիր և մերձաւորր նոզա: Պապ յետ մա– 
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հուն ներսիսի այն հողերուն հինգն առաւ յարրունիս, թո,Աո,1 
իւրարանչիւր եկեղեցւոյ երկու ^ող միայն և մէն մի երէց 1ւ սար- 
կա լագ , մնացեա լներն առաւ ի Նա ռայութիւն տէրութե ան: զա ր– 

ձեալ ի նախնեաց անտի սահմանուաՆ էր երկրին պտուղներէն տայ 
տասանորդ եկեղեցեաց* Պապ կարգելու նաևւ զաքս սովորութիւն։ 
ներսէս արգելաՆ էր խստիւ հեթանոսական օրինօր կոՆ *թ*ել ի 
վեր այ մեռելոց* յետ մահուան նորա աս Պապաւ նորոգուեցաւ արա- 
րողութիւնն այն հին։ ԱՀա բանր ք՝ ուզան գա յ • «&՝ագտւ որն Հայոց 
Պապ թէպէտ և սպան զհայրապետն աշխարհին Հայոց զներսէս 
սակայն ոչ յագեցաւ մահոլամր նորա, այլ ջանայր թէ զինչ միան¬ 
գամ կարգր իցեն ուզդութ եան ի ներսիսէ եդեալ եղՆեսցէ և խան- 
գարեսցէ։ Եւ. սկսաւ հրաման տալ յայտնապէս յաշխար^ին աւերել 
զայրենոցսն և զորբանոցսն և. զկուսաստանս, զորս Ներսիսի էր շի– 
նեալ յամենայն գաւառս, զի որ միանգամ կուսանր և. հաւատա– 
ւորր իցեն* անդր ժոզովեսցին ի պահս և յաղօթսք եւ կերակրել 
յաշխարհէ էւ յիլրարանչիւր ընտանեաց, յամենայն կոզմանց ռո՛ճիկս 
ևւ դարմանս կարգեա լ* և զկուսանսն հաւատալորս տայր թագա֊ 
լորն Պապ ի խաոնակութիւն պղՆութեան։ Յամսն Ներսիսի զաղ– 
րատս րնաւ ամենևին ի մոյր ոչ տեսանէր որ Ը^զ֊ ամենայն սալ¬ 
մանս Հայոց, այլ անգէն ի հանգստեան նոցին, այսինրն յ°րկա~ 
նոցսն ամենայն մարդիկ տանէին զա մ են այն պիտոյս նոցա♦ անգէն 
իսկ անկարօտ յամենայն ումերէ լցետլ էին։ Նսկ յետ մահոլն 
րահանա յա պետին թէ առն էր որ հանգիստ ազրաաաց% մեՆ պա¬ 

տիժս կրէր ի թագաւորէն։ Յաւուրսն ներսիսի ոչ որ իշխէը հա~ 
նել կամ թողուլ զկին իւր ամուսին, զոր միանգամ րօզով կամ 
պսակաւ հարսանեացն օրհնութեամբ առեալ էր, և ոչ այլ առնել 
միւս անգամ համարձակէր* իսկ յետ մահուան նորա ամենայն մար¬ 
դիկ առին հրաման ի թագաւորէն թողուլ զկանայս ամուսինս 
իլրեանց• էր զի մի այր տասն կին փոխէր։ Յետ նորա ելիցն յաշ– 
խարհէ ս բազում գաւառր Հայոց և բազում մարդիկ ի հնութիւն 
դիւապաշտութեան դարձան, և ընդ բազում տեկիս Հայոց կուռս 
կանգնեցին ի մա րձա կութ են է թագաւորին Պապա յ • զի ոչ ՚էո1ր 
յանգիմանիչ և ոչ որ էր այն յորմէ խիթային* զինչ և կամէին 
գորՆել համ արձակութեամ բ գորՆէին* բազում ր պատկերս կանգնեալ 
երկիր պագանէին։ Եւ֊ հատ ևս յարրունիս Պապ զհող եկեդեցւոյն 
զոր տուեալ էր թադաւորին Տրդատայ առ մեՆաւն %րիգորիւ րահա– 
նայապետիւ ի սպաս պաշտաման եկեղեցւոյ ընդ ամենայն երկիրն 
Հայոց։ Յելթն հողոյն զհինգն հատանէր յարրունիս և միայն թո– 
զոյր երկուս հողս, և երկուս առ գեւղ մի, երէց և սարկտւտգ, և 
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գայլն ի սպասու. կա էյ ո լցան էր յխր ի Նաոայութեան—դեղրարս և. 
ղորդիս երիցանցն և սարկաւագաց։ Եւ զկարգս պտղոյն և տասա¬ 
նորդս/ցն որ ի նախնեացն կարդեալ սովորութիւն էր տալ յեկեղե– 
դիս՝ հանէր Պապ հրաման ընդ աշխարհ, զի մի որ տացէւ Եթէ 
յանկարՆ մեոանէր որ ոչ որ իշխէր անյուսութեամբ լալ զմեո.եա– 
լըն և ոչ կոՆ՜ որ դնէր կամ աշխարանսք և ոչ ձայնս որ արկանէր 
ի վերայ մեոելոյն յաւուրսն Ղէերսիսի, այլ լոկ արտասուօր և ըսա 
արժանի սազմոսիւր և օր հնութեամբ, կանթեզօր և մ ոմ եղին օր |ք1ււ– 
ցելովր զմեոեալսն յուղարկէին։ Ապա յետ մահոլանն Ներսիսի զմե– 
ոեալսն լալին փողովր և փանդո օր և վնօր զկոՆսն սլար ուղն կա- 
րաւելով, զտիդսն հատեալս, զերեսս պատաուեալս, արր և կանալր 
ճիւաղութեամբ պարուր դէմ ընդ դէմ հարկանելով զմեոեալսն 
լա զարկ էին* (Ւուզ* Ե* ԼԱ.)։ Փ՝ող չափազանցութիւնը որ կալ ալս 
նկարագրին մ էջ՝ լալտնի կը տեսնուի9 թէ Ւ ուզանդ կը ջանալ 
փոխել կամ Ներել Պապալ կարդադրութեանց ոգինք բարեկարգիչ 
թագա լորին ուղղութիւններն տալով *Ներսիսի դէմ անձնական 
ատելութեան։ Արդարև հասարակաց օդտին Նաոալոզ բարեսի¬ 
րական և վանական հաստատութիւն ր համաձայն են րրիստո– 

նէական ոգւոլն, և բարւոր տէրութի ւն մը պարտի նպաստել 
մանալանդ ալս ոգւոլն րան արդելուլ զալն։ *հարերու փորձը ւ|ու* 
ցաՆ է սակայնք թէ այսպիսի հաստատութիւնրք եթէ րան զչափն 
բազմանան՝ րաջալերելով Նուլութիւնը կը լաւելուն րան կը կար¬ 
՛ճեն հասարակաց թշուաոութիւնը։ Օւստի եթէ այնպիսի հասաա– 
տութիւնր բազմացաՆ էին յան չափս աէԼ Պապաւ, բարեսիրութեան 
կոյր եոանդովք ինչպէս կքերևի ք՝ ուզան դալ նկարագրէն՝ Պապալ կար- 
ճելն այն հաստատութիլններնք թերևս սակալ ինչ չափազանց նա¬ 
խանձս ւ՝ չէր հակաոակ բարեկարգիչ թադաւորի պարտոլց և ոչ 
անհամաձայն արդի լուսաւորեալ սկզբանց։ Եւրոպական ազդաց մ էջ 
բարեսիրական և վանական պէսպէս և անթիւ հաստատութիւններ 
սկստն և յաոաջ տարուեցան մեՆ ազատութեամբ եկեղեցւոյ կող– 
մանէւ ՀԼարմանր չէ որ Հայոց մէջ ևս եկեղեցւոյ կոզմանէ սկսէին 
և տարուէին լաոաՀ նոցին նման հաստատութիւն ր։ |^ա|1| ինչպէս 
լԵւրոպա անչափ ազատութիւնն յայսմ բեր ալ զեղՆումն՝ նոյն ա– 
զատութիւն կրնար բերել միևնոյն զեղՆումն նաև ի Հայսք և բե– 
րաւ իսկ։ Ե սկզբանէ անտի դարձին Հայոց ի րրիստոնէոլթիւն աո 
Տրդատալ՝ եկեղեցին սկսաւ վայելել մեՆ ազատութիւն։ ՆորընՆայ 
թագալորին եո.անդը մեՆացուց կղերը և՛ պատոլով և՛ հարստու- 
թեամբ։ Կաթողիկոսութիւնն որ ի սկզբան ժաոանգական էր ի տան 
^^ուսալորչին* ունէր ազդեցութիւն մեՆք դրեթէ հալա սար թագա– 
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սորին։ Աո. I*ոսրովալ. յաջորգաւ. Տրգատայ այնչափ էր այս ազգե– 
ՀՈւթիւն. որ արքունի հրամանք հաւտսար կք երթային յանուն կա¬ 
թողիկոսին և թագալ որին (Ւուզ* Վ,րթանէս գահակից էր 
ման ալանդ թագաւորին քան խորհրդակից և խրատտու։ Ղ՝ալով եկե¬ 

ղեցական ընչիցճ կալուաՆք եկեզեցլոյ է՛ին այնչափ, որ թող եկե– 
ղեցւոյ նուիրուաՆ գեղեր և ագարակներ որ անթիւ էին՝ Լ/յւօա– 
ւորչին տունը միայն9 իբրև, ժառանգական քահանա յա պետ ութի ւն՝ 
ոլնէր հն գետ ասան գաւաււ իբրև առանձին ստացուաՆ > օւ ձեռական 
իշխանութիւն» (Ւուզ* 1*. Ժ9**)* Աււ Ներսէւսիւ9 առ որով եկեղեցա¬ 
կան ճոխութի ւնն հասաՆ էր վերջին եագ% երկրին աղնուա- 
գոյն մասն էր եկեղեցւոյ9 մինչև Արշակայ մարդպետին սպառնալ 
տալ գրաւել յարքունիս Աշտիշատայ գեղեցիկ տեղերն իբրև արդարև 
թագաւորավայել (Ւուզ* քծնական էր որ եկեղեցւոյ այս դիր– 
քրն ձգէր տէրութեան ուշագրութ իւնը։ Արդէն առ Տիրանալ կը 
տեսնենք կաթողիկոսին և թագաւորին մէջ ան^աԱ աձայնութիւն ք 
որ տակաւ կը սաստկանայ առ Արշակալ, մինչև խզել բարեկամու– 
թեան վերջին թելն ի մ էջ Ներսիսի և թ ագաւորին։ հերս էս կը 
հեռանալ բան ակ էն մինչև ի մա^ն Արշակայ։ քէարմանք չէ որ առ 
Պա սլալ պահանջմունք Ներսիսի բերին նոյն ^ակառակութիւհ ը։ 
Պապ թշնամի է Ներսիսի, Ներսէս տժգոհ ի Պապայ։ Այօ վիճակն 
էր արդեօք արդիւնք անձնական հակառակութ եան ր ինչպէս կոլ 
տայ կարեևլ Ւուզանդ, թէ ջ*ոնից թ ագաւորին՝ սեղմելու եկեզեցւոյն 
անչափ տզատութիւնը։ Ննչսյէս ամէն ^աստատութեան՝ նոյնպէս 
եկեղեցականին անչափ տզատութիւնը տարաՆ է միշտ զեղեման։ Յւօ– 
տի կղերական ազատութեան սեղմումն աշխարհական իշխանութեան 
կողմ անէ շատ անգամ չէ անիրաւ ինչպէս կը բտմբասուի։ Անցեալ 
գարուն վերջին կիսէն հետէ քաղաքակիրթ տէրութեանց մէջ տես- 
նուաե ոեղմումներու գիտենք թէ սոյնօրինակ զեղեմ ունք եղան 
պատճառ։ քՀԱւստրիա միայն9 որ քան գայլ տէրութիւնս Եւրոպայ 
պահպանողական է՝ յիշել միայն բաւական է։ $ովսէփ Ւ. կայսեր 
(1765 —1790) անուանեալ նորաձևս ւթիւնք որ այնչափ կարևոր 
էին՝ եղան ոչ սակաւ գժտոլթ եան առիթ Լռոմայ մինչև 
Պի ոսի ՀՀ֊ի երթ ալ անձամբ առ կայսր։ Լաւանւսկան է թէ նորա¬ 
ձևս ւթ ի ւնն առնոյր յեղափո խութ եան ձև՝ եթէ ւպարագա յք ժամա¬ 
նակին չտային իմաստուն պապին՝ փոխել սոյառնացողի կե ր պարան- 
քրն ի կերպարանս աղաչտւորի։ 3ովոէփ անթիւ վտնական *^աստա– 
տութիւններէն սոսկ տեսականները ջնջեց, գորենտկաններն տասա¬ 
նորդեց 9 քաղտքաց եկեղեցինե րուն հա րիւ րաւորն իջաւ տաոնաւորի * 
ընդհակառակն ամէն գի*~ղ կամ շէն սւնեցաւ եկեղեցի ժողովրդա– 
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պետով մը զորս աո֊ աջ չուն էր* դատարկապորտներ ու. յոյսը վերցալ 
բարեմիտ ժողովրդեպն բարեսի րութեան ըք կեղեաւորներու մուտը 
փակուեցաւ ի վանորայսք եկեղեցւոյ պաշտօնէից թիլը նուազեցաւ 
առ.անց պակասելու։ Ւնչ տարբերութիւն ունի Ցովսէփայ Ւ-ի ուղ- 
ղոլթիւններէն Պապայ հատ անելն եկեղեցւոյ հոզերուն հինգ եօթ– 
ներորդը, բառնալն ի սպառ կամ ըստ մասին աղքատանոցներ> հի– 
ւանգանոցներ, այրենոցներ, կուսանոցներ, որ եղաե էին եոյլերու 
և. տէրոլթեան եառայութենէ փախչողներու ապաստանարան։ \Լյլ 
թէ Պապ ի հե՛ճուկս ՚Ներսիսի օւսկսալ հրաման տալն ոչ միալն 
«ալերել զայրենոցս և 
սանսն տալ ի խառնակութիւնն, թէ «հրաման տայր ամենայն աշ¬ 
խարհի իշխանութեան իւրոյնք զի գաղքատքն ի մոյր ելցենէ, 1ւ Հոր 
ինչ մի իշխեսցէ տանել նոցան, և թէ գեթ է առն էր ոք հանգիստ 
ազքատաց% մեե պատիժս կրեր ի (ժագաւորէնն, թէ <տամենայն մարգ 
առին հրաման ի թագաւորէն թողուլ զկանայս ամուսինս իւրեանցո, 
թէ գրազում գաւառք 1ւ բազում մարդիկ ի հնութիւն կռա պալ¬ 
տո ւթեան դարձանք և ընդ բազում տեղիս Հայոց կուռս կանգնե¬ 
ցիննյ 1ւ զորս սոցին նման են1 կը մերժենք իբրև լոկ զրպարտու– 
թիւնք չարախօսութենէ ստեղեուաե։ ՏԼայս պիտի չհամարձակեինք 
թերևս ասել եթէ չունենայինք զանաչառն Ամմիանոս ժամանակա¬ 

կից յ որ այնպէս մանր և ճշգիւ կու տայ մեզ Պապայ գէմ եղաՆ 
զրպարտութեանց բուն պատճառնք ինչպէս նաև զօրինակ եղերելի 
մահուան նորա։ 

Պապայ ք իբրև բարեկարգչիք միլս ևս մեե զորեն այն էք որ 
կաթոզիկոսաց ի ^ եսարիոյ ձեռնագրութիւն առնլոյ հին պայմանը 
վերցուցք զՏուսիկ ոմն եպիսկոպոս ի զաւակէն \նղբիանոսի գնելով 
կաթողիկոս զկնի Ղէերսիսի գառ անց հրամանի՝» եպիսկո պոսասյետին 
^Հեսարու♦ այսպէս հիմն գրաւ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ անկախ ու֊- 
թեանք որ այնչափ գժտութեան առիթ եղաւ երկու մեե վիճա– 
կաց մկջ9 ինչպէս պատմուաե է այլուր (ք՝ուզ* Ե* 

Ըսա Ւ ուզան գա յ թագաւորն Պապ յանկարեյ որպէս թէ յայ֊ 
լոց խելս լեալ խոտորեցաւ Տունաց թագաւորէն և յարեցաւ ի 
Պարսիկս ք պատգամաւորներ արձակելով լի թշնամանօք առ կայսր ք 
և պահանջելով իբրև ի հնուց Հայոց վերաբերեալ տասն քաղաք 
Կապագովկիոյ կողմը հանդերձ Կեսարեաւ և 1)ւո.հայիլ9 առանց 
անսալոյ Մուշեղի և այլոց նախարարաց, որ կը խրատէին գնա 
չբաժանուիլ ի Ցունաց։ Ըւաւ Ւ ուզան դա յ Պապայ այս անմիտ յան- 
գգնութիւնն եղաւ պատճառ կորստեան նորա« քանզի կայսրը հը• 
րաման ղրկեց իւր զօրավարներուն9 որ գալով հրաւիրելով զՊապ 

ղորբանոցս և զկուսաստանս՝», այլ և Հզկու– 
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փ խնջոլս% սպանին։ \Լլս խժական գործը կը նկարագրի ք՝ ուզանդ 
ժանր համաձայն Ամմիանու*—«Եւ շրջևաց զմիտս իւր թագաւորն 
Պապ և խոտորեաց զսիրտ իւր ի թագաւորէն Յունաց, էս կամե- 
$աւ. խառնել զսէր իւր և. առնել միաբանութիւն ընդ թագաւորին 
Պարսից, և սկսաւ թիկունս իւր առնել զար բայն Պարսից, և. արձա- 
■կել անդը էն հրեշտակս լազագս միաբանոլթեան։ ել առաբէր 
հրեշտակս աո թագաւորն Յունաց, եթէ 4եսարեալ հետ և տասն 
բաղաբ մեր լեալ է, արգ ի Ըա*ք տուր• և. զ(\ւռհա բաղաբ շինեալ է 
նախնեացն մերոց♦ արգ եթէ ոչ կամիս խանգար ինչ առնել տուր 
ի բաց, ապա թէ ոչ կռուիմբ մեծաւ պատերազմ ալ։ (1^ Մուշեղ 
և. ամենայն իշխան բն Հալոց շատ եգին ի մտի արբալին, զի մի 
բակեսցէ զուխտ լերկրէն թագաւորութենէն Յունաց, և ոչ ան¬ 
սազ նոցա, և լալտնևաց զթշնամութիւն իւր զոր ունէր ընգ թա¬ 
գա լորին Յունաց։ 11^ իշխան բն Յունաց Լւ զօրբն նոցին տա– 

կաւին էին Հերկրին Հալոց և անուն իշխանազն1 միումն Տերենտ էր, 
մ ի լսումն Եւ. լզեաց դեսպան մի գաղտուկ թագաւորն 3»ւ* 
նաց աո իշխանսն զօրացն իւրոց որ էին Հերկրին Հալոց, և֊ հրա¬ 
ման տալր սպանանել զթագաւորն Հալոց զՊապ։ եւ եդե֊ իբ¬ 
րև ընկալան զալս հրաման ի թագաւորէն Յունաց իշխանբն իւր՝ 
սպասէին պահու ի դէպ սպանանել զթագաւորն Հալոց զՊապ։ 
Եւ. եդև ի դիպան ժամանակի իբրև գիտացին ձերենտն և Ա– 
դէն զօրավարբն զօրացն Յունաց, թէ մի ալն է թագաւորն Հալ¬ 
ոց Պապ ։ և ամենայն մեՆամեՆբն և զօրբն Հալոց չէին անգ, 
և էր թսւգաւ որն Հալոց Պապ բանակեալ ի դաշտին ի Յագրա– 
ւանդ գաւառի ի Խու անուն տեղւոջ, և բանակ զօրացն Յու- 
նաց բանակեալ էին մօտ առ բանակին Հալոց արբալին։ Ասքա զո¬ 
րավար բն Յունաց հաց մեՆապէս գորՆեալ լընթրիս հրաւիրեալ կո¬ 
չեցին զմեՆ թագաւորն Հալոց զՊապ մեծապէս ըստ արժանաւո- 
րութեան նորա, որպէս օր էն էր զտլր թագաւոր ի հաց մեե կո չել, 
և առնէին կազմ ութ ի ւն պատրաստութեան։ Եւ. եկեալ թագաւորն 
Պապ լընթրիս՝ մտեալ բազմեցաւ լուտել և լըմբել։ Եւ. իբրև մտա- 
նէր արբալն ի խորանն Տերենտի զորավարին Յունաց% լեգէոն ս պա¬ 
րտկիր հետևակն, վահան ի ձեռն, սակուր զգօտւոլ, շուրջ ի ներբոլ 
զորմովբ խորանին պատեալ պսակէին« սոլնպէս և արտաբոլ կազ~ 
մէին ի ներբոլ կուո վառեալբ, և ի վերոլ հանգերձբ զգեցեալբ 
պատրաստ էին։ Ւ սկ թագաւորն Պապ համարէր ի միտս իւ֊ր։ թէ ի 
պատիւ ինչ նորա զալս առնիցեն։ Եւ. մինչդեռ լընթրիսն ուտէր՝ սա- 
կրաւոր զօրբն ի թիկանց կուսէ նորա կարգեալբ պսակեալբ կալին 
յ»ւյ^ զնովաւ լամենալն կուսէ։ է*բրև ընդ գինիս մտին, որպէս 
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զառաջին ո ւրախու թեր անցն նուադն մատուռին արևալին Պապար և 
առհասարակ թմբկահարի և սրնգահար ջ, ջնարահար ջ և փողա֊ 
հալէջ իլրաջանչիլր արուեստօջ պէսպէս ձալնիւջ բարբառ եցան: 
Ել վահանաւոր լեգեոնին հրաման ետուն, և մինչդեռ թագաւորն 
Պապ զուրախութեան գինին ունկեր ի մատունս իւրք ե նալեր 
պեսպես ամբոխ դուսանացն, ահեակ ձեււամբն լարմուկն լոր լե– 

ցեալ բազմեալ եր՝ ուներ տաշտ ոսկի ի մատունս իւր* իսկ աջ ձեռնն 
եդեալ եր ի դաստապան նրանին զոր կապեալն եր լաՀու ազդերն 
իւրում9 և մինչդեռ, բերանն ի բաժակին եր 1ըմպեւն9 աՀ°քն 
լտուաջ կոլս պշուցեալ հալեր ընդ պեոպես ամբոխս դուսանացն՝ 
հրաման լխներ ակնարկելով զօրացն Տունաց։ Եւ լեգեոն սակրավոր- 
ջրն երկու, ի թի կանց կուոէ կալին ի սպա սու ոսկիկմբէ վահանօջն. 
լանկարՆօրեն կից ի վեր առեալ զսա կուրսն% զար կան էին թագալս- 

րին Պապար մին կշիո^ զուլն հար կաներ սակրաւն9 և միւսն ևս 
սակրաւորն զաջ թաթ ձեռինն որ կտլր ի վերալ դաստապանի նրա¬ 

նին՝ հար կաներ կտրեր ^ ի րա9 րնգենոլր։ \ենդեն ի բերանս տապա¬ 
լեր թադաւորն Պաււյ , և գինին տաշտիւն և արիւնն պարանոցին նո– 

վաւ հանդերձ ի վերալ բաժակակալ ոկտեղն անկաներ աո~ հասա¬ 
րակ ք և անդեն սատակեր թագալսրն Պապ։ շփոթելոլ տա՛ճարին 
խււովութեան Ղ՝նել տեր գաւառին ֆԼնձևացետց լոսէն կացեալ լիւրմէ 
բազմակ անեն՝ հանեալ զի*֊ր սուսերն հարկաներ ղմի ի լեգեոնտց. 
անտի սպանաներ> լալն ցան ե որ հարին զթ ագաւորն ։ \նպա Տերենտ 
զորավարն Յունաց զի*֊ր սուսերն հանեալ ահեր> տարակաց ի գրլ՜ 
խոլն Ղ՝նելոլ զս կա լա ռակն գլխոլն ի վերալ աչացն ի բաց ընզե– 

նոլր։ Եւ ալլ ինչ ոջ ոչ կարաց լանդդնել ասել ինչ ընդ նոսա և 
ոչինչ» (քույ« Ե» Լ1Ն)* 

11 # *Նիտմամբ թե առանց դիտման՝ չենջ գիտեր9 ֆուգանդ* 

որ ալսպես մանր կը պատմե ալս սոսկալի դաւտճանութիւնը չը– 
տար ամենևին Պապալ ոչ խոտորելուն ի Տունաց 1ւ ոչ սպանուե- 
չուն բուն պատճառը։ Լոս հարկ է դիմել աո Աէ/է) իանոս9 որ Պապալ 
պատմութեան ալս մասէն կը բառնալ վարագոլրը, լամուկ ջատա¬ 
գով կենալով մանուկ թադաւորին։ Ջե մարթ ասել ստուգիւ9 թե 
Պապ արդարև ունեցաւ ալն ամբարտաւան խորհուրդը -պահանջել 
ի կալսրեն ջաղաջներ որ Հալոց կը վերաբերեին ի հնումն9 և մի֊ 
տեցաւ ի Նապուհ* սաչափ միալն գիտեմ ջ9 թե Ամմիանոս զ^\ապ 
գիտե ^աւատարիմ աո. Հռոմտլեցիս մինչև ի մահ ի*֊ր։ և արդեն 
մահուան պարագան զոր կ* ընդունի և ֆուգանդ՝ կըցուցնե թե 
Պապ եր Հռոմալեցւոց հետ և վստահ ի նոսա։ Շատ հաւանական 
ե թե ֆուզանդալ ալս պատմութիւնն ևս9 ալն ե թողուլն Պապալ 
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զ&ոլնս և լարել ի Շապուհ՝ է ալն զրպարտոլթիւններէն մին, 
զորս ֆուգանդ ք կոլր ջատագով բարեկարդու թեանդ Ղքերսիսի՝ կր դի- 
զէ ի գլուխ դժբախտ թագաւորին։ 

13, ունեդաւ ևս Պապ ալսպիսի ինչ խորհուրդ՝ անտա– 
րակոլս պատ՛ճառն էր գաւաճանութիւնն նիւթեալ նմա ի Վազեոէ* 
բալդ զալս ևս չընգունիր Ամմիանոս, ինչպէս պիտի տեսնեն ը ։ 
Լսենը ուրեմն 1Ն/ւքիանու։ Պս/պալ պատմութեան ալս մասն զոր 
կու տալ մեզ Աւմմիանոս՝ չիր առ ք* ուզան գալ* լալտնի է սակալնք 
թէ պատմութիւն հռոմալեդի վիպագրին չէ և չկարէ լինել գիւտ։ 
1.1* ինչ Պապ պարապ առնլով պատերազմներէն կը կռուէր իւր եր– 
կրին զեղեմ անդ դէմ՝ ըստ \\մմիանու հակառակորդը նորա, լոր ույ 
մի էր Տերենտ չարամիտ չարախորհուրդ կը դրդռէին զՎ^աղէս 
կաս կտև ոտ, անգութ և դիւրա*^աւան ընդդէմ թ ադա լորին 9 մինչև 
կոչել զնտ կալսեր, էԼա1Լ ՈՔ փոխտ^յակ նորս# ղրկելու մտօը, ըստ 
խքքրհրդոլ Տերենտի։ Պապ որ միամտութեամբ կ՝երթալ աո կայսր՝ 
տեսնելով զանձն խաբուաՆ՝ երեըհարիւր ձիաւորօը խոյս կու տալ 
ի ՏարսոնԷ ուր էր արգելուահ։ և մեհ վտանգաւ և դժուարու– 
թեամբ կը հասնի ի Հալս ի մեհ ուրտխութիւ֊ն իւր հպատակադ, 
ի դեր և հանելով իւր հետամ ուտներուն լոլսը։ Պապալ խուստփե– 
լըն ալսպէս իւր հետամ ուտներէն, որ կանխելով բուն ահ էին ամէն 
անցը՝ ընհալուեդաւ կախարդութեան, որպէս թէ Պապ անհնա րէն 
հմուտ կիրկէական դիւթութեան՝ եզան էր չիը լաչադ հալահսղադ 
և թէ նա ալս դիւական արուեստիւ կարող էր վնասել նմին իսկ 
կալսեր։ ճէր ամենևին դժուարին հաւատարմայյունել զալս կալսեր, 
որ ըստ վկալութեան \\մմիանու ոչ հաւատադող միալն, ալլ և հա– 

լահիչ էր կախարդութեան։ Կախարդութ եա*հ անմիտ կասկահը մի¬ 
այն բալական էր մատնել ի տանջանս և ի մահ արանդ և կանանց 
բազմութիւն երամանալ սնապաշտ կայսեր (Ս.ւ/ւ/. ԵԸ. 1, ՒԹ. 2)։ 

13, Մարկեղիանոս ոմն լարևմուտս դաւով սպանահ էր նոլն 
տարին (374) ի խնջոլս Կուադ կոչուահ գերմանական դեղին թագա- 
ւորը Պ՝աբինիոս։ Այս նենդաւոր գորհը պատճառ եղահ էր մեհ 
յուղմանդ լարևմուտս։ Տկալս կ՝ակնարկէ Ամմիանոս յաջորդ հատ¬ 
ու ահ էն մ էջ, որ է մին ի փառաւոր լի շատ ակութ եանդ հռոմ էական 
պատմութեան զԼալոդ• օւՄինչ ալս խռովութիւնը լուզէին լԵւրոպա 
ի նենգութենէն Մարկեղինեալ և վասն սպանման թագաւորին Կուա~ 
դադճ լարևելս լանձին Պապալ արըալին Հալոդ դորհէր միւս ևս 
նմին նման դալ։ \Լւասիկ պատճառ ամբարշտութեան խորհրդոլն 
որում եղաը հասու։ \^տէպ9 և բազում անդամ լանիրաւի, լինէին 
ամրաստան զմանուկ թադաւորէն առ Վ^աղէս արը որ ի հասարա- 
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կաց վնասուց խնդրեն իւրեանց Ե սոցա համարի էր Տերևն- 
տիոս դուրսք որ թէպէտ 1ւ 2ք^հր միշտ զաչս ի խոնարհ և երկիւ– 
ղաՆ՝ ոչ դադարէր ցորչափ կենդանի էրք գրգււել խռովութիւնս և 
հերձուաես։ Գաղտ ի բանի լեալ սորա ընդ ոմանս ի Լալոց որ վա– 
սըն դորեոց իւրեանց չարադ լիրաւի ունկին պատճտո ս երկնչելով 
ի թագա լոր էն՝ տայը նոցա ստէպ առնել նամականի առ կալսր։ 
Յաճախ չուշ առն էին կա լսեր զսպանումն Աիւղակալ և \Լրտտւանալ 
և աղարտէին զմանուկ թադաւորն իբրև լամբարտաւանութիւն 
հատեալ և մ էտ ի հա րստահտրեր մինչև ետուն էղել պատուէր 
հրամանի առ Պապ՝ երթալ ի Տարսոն Կիլիկեցւոց ք իբր ալն թէ 
ունի գի կալսր խօսել ընդ նմա զիրագ կարևորագ։ կալր Պապ 
թադաւ.որաբար 9 ալլ իբրև ի դիպահոջ* ոչ եդիտ մուտ առ կալսրք 
և ոչ *^անէր որ նմա ի Վեր զպ ատ ՛ճառն վասն որոց կոչեգաւն։ 
Ապա ազդ լինէր նմա9 եթէ Տերենտն ասէր ի թուղթսն առ կալ֊ 
սըրյ եթէ աղերս Հռոմալեցւոցն ընդ Հալոց պահանջէր իմն փու– 
թալ Հ՚էել ի Հալս ալլ թագաւոր9 գուցէ9 աս էր, առ ատե¬ 
լս ւթեանն ընդ Պապ և լերկիւղէն թէ դառնալցէ նա լետս՝ 
ազդն ալն բարեկամ Հոռոմոց տացէ ձեռս լարրտլն Պարսիցք որ 
ալրէր խտնձէր լինրն կորզել զերկիրն բռնութեամբ կամ սպառնա– 
լեօր և կամ ողորով։ ՏԼալս լուեալ Պապալ՝ ի միտ առնոլր9 եթէ 
դալ էր նմա9 և թէ ոչ ալլով իւիր գոլր նմա հնար դտանել փըրա 
կութեան աղագս՝ եթէ ոչ փութանակի փախստեամբ։ Ապա խոր– 

հՕԳ ով բարեկամաց ընտրեալ լիւրոց անտի երերհարիւր հեՆեալ 
սպառազէնք որպէս սովոր էր ի մեՆամեՆ վտանգս, զոգէ ի բո֊ին 
կա լեալ լինէր ձեռներէց՝ ի տարաժամել աւուրն աճապարել ան– 
կանել ի ճանապարհ։ Ա^սւ/ իրազեկ էեալ շահապ րազարին ի ձե– 

ռըն ոստիկանի պահապանացն՝ պնդէր զկնի, և հասեալ առ նա ի 
միում լարուարձանացն՝ աղա չէր դառնալ լետս9 ալլ ոչինչ վճա– 
րեալ, նա մանաւանդ գահի ի սպառնալեագ թադաւորին՝ լաւ համա– 
րէր խոլս տալ։ Հարկ լինէր ալնուհետև արձակել լեդէոն մի զկնի 
փախստէիցն9 որոց տեսեալ զդունդն եկեալ հասեալ լինէին դիմա¬ 
կալ, իբրև զկալՆակունս տեղացեալ զնետս լօդս կամաւ, որպէս թէ 
վրիպելով իմ*ե, և ալնպէս շտապ տագնապի ի վերալ գնդին ^ասու- 
ցան էին, մինչև զահի հարեալ և՛ զօր ավարին և զօրուն՝ ի րազար 
անդր անկան էին 9 ճեպելով առաւել ի փախստեանն րան ի գա լստեանւ 
Ապ ա զերՆեալր լահէ անտի հալաՆելոլ թադաւորն և որ ընդ 
նմալն էին երկուս տիւս և երկուս գիշերս խաղացեալ մենալ տագ– 
նապալ հասանէին լափունս անդր Նփրատալ, և զի չէին ատակ ի 
լիւ֊ղ անցանել ընդ լորձանսնք և ոչ նաւր գոլին՝ թադաւորն և բո– 
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վանդակ գունդն տ^իւ պաշարեալ աո վտանգին մ տան էին ի Հնար 
հալթալթանաց։ Առ հալ ըստ բա լականին գա Հա լոր ակս զորս գտին 
ի շէնսն* կապեցին մ էն մի ընդ երկուս տիկս զոր դիւրին էր գը֊ 
տանել բազմութեամբ ի գինաւէտ երկրին։ Արբ աւադբ ի զօրուէն 
և թա դա լորն գլխովին նստեալ ի դա Հա լոր ակ ոնք ձգելով գերիվար- 
սըն զկնի իւրեանղ և. Հատեալ զլորձանսն* խոտորնակի դալին Հա¬ 
սան կին լալնկոլս գետոլն մեՆաւ դժուարութեամբ ։ Նսկ մնացեալ 
զօրն, Հենեալ իւ րաբանչիլր լերիվար իւր* ի լիլդ անցանէին։ Մարտ 
եդեալ ընդ ալիսք և բազում անդամ մերձ էեալ լընկղմեր յետոլ 
ուրեմն թ աղե ալը և. ոգեսպառ* ունէին զղամ արն, ուր լետ ո գՒ 
առնլոլ սա կալիկ մի* պնդադոլնս բան գա ռա ջինն լ ա ո աջ մա- 
տուցանէին զճանապարՀն։ Խռովեղաւ կալսրն ընդ լուր փախըս– 
տեանն Պապա ք բանգի Համարէր եթէ ստուգիւ լետս կացցէ ալրն. 
իսկ և իսկ տուեալ ա դեղն ա լորս Հազար թեթևս *\*անիելի կոմ– 
սի և Ւարզիմերալ վերակա ղուի սպարակրաց* արձակէր զնոսա ստի- 
սլաւ աՆել զՊապ ձերբակալ աո. ինբն։ տեղեակ էին պրբն 
երկրին ք և մինչ Պասք շու՜րջ եկեալ լամէր ի Նան ապար Հին փոսն 
յվալրաղն անգիտութեան* սոբա անղեալ ընդ կիրճ մի լառաջեցին 
բան գնա ընդ կարճոլ ՜ճանապարՀք և զօրաՀատոլց լեալ կալան 
զգլուխս երկուղ ճանապարՀաղ, որ իբր երեբ Հազար Հրասախաւ 
Հեռի էին ի միմեանղք և կալին պատրաստ բ ունել զՊապ լան զա¬ 
նել նորա ընդ մին կամ ընդ միւսն, զի ոչ գոլր ալլ ուղի։ Ըաո 
դիպաց իմն վրիպէր լոլս նողա։ Նանա պար Հորդ ոմն որ մտանելոց 
էր լերկիր մեր* դտեալ զերկոսին պոզոտալսն փակեալս ի դարանա¬ 
կալող անտի* կալաւք աո խոլս տալոլ ի զօրաղն* արաՀետ մի 
թաւուտ, և Հասանէր առ Պապեանս որ առնուին Հանգիստ։ Ա– 
Նեալ սա առ թագաւորն* ազդ արար նմա ի նանուկ զոր տեսեալն 
էր ք և արդելաւ առ նմա անվնաս։ Պապ առանղ ի վեր Հանելոլ 
ումեբ զոր լուաւն* արձակէր ՀեՆեալ մի ընդ աջոլ ճանապարհն ք 
Հրաման տուեալ նմա պատրաստել վանս և պաշար։ \՝բրև մեկնե– 
ղաւ նա* ընդ ձախոլ ճանապարհն առաբէր զալլ ոբ որ չէր գիտակ 
Հրամանին տուելոլ ընկերին։ Ցետ ալսպիսի և ալս չափ զգուշու– 

թեանք "Հինչ դանդաղէր առ աջն որ գութ եա մ ը ճանապարՀորդին 
ունել զարաՀետնք ընդ որ եկեալ էր ալրն և ընգ որ գրաստ մի 
բեռնաբարձ Հազիլ մարթէր անցանել։ Ալսպէս թողոլր զՀետա– 
մուտսն զկնի իւ֊ր* որոց կա լեալ զերկոսին արսն արձակեալս իրրև 
լա ռաջա պա ի խաբել զնոսա* Համարէին եթէ ոչ ալլ • ինչ մնալր 
նողա առնել* բտլց տարաՆել զբազուկս առ զբռամբ անելսլ զորսն։ 
Մինչ նո բա կալին մնա լին* Պապ Հասանէր ողջամբ փրկիր իլր; 
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(Լնկալաւ. զնա ժողովուրդն ցնծալից ուրա խութեամ բ9 և Պապ լան- 
գէտս էետլ գաւաճանութեանն նիւթելոլ նմա՝ կալր մնալր ի հա֊ 
ւատսն որ առ. մեզ։ Գանիէլն և Ւարզիմերէս լին էին առակ ն շալա¬ 
կի ի դարձին իւրեանց ձեռնունալն9 իրրե. վատը ոմանր և ապա¬ 
ժաման ր։ ՏԼառաջինն լապուշ հարեալ կացին արբն9 ալլ զօր էն 
օձից պահէին զթոլնսն՝ արկանել ի նա լորոլ ի խաբս անկան։ 

1*4. Աււ ի թ եթևացուցանել զան միտ պատրանսն և նուազե֊ 
ցուցանել զպարՆանս խորագէտ հնարից թագաւորին որ արկ գնոսա 
լալն՝ տալին դիւրահաւան կալսեր անհեդեդ կարՆիս զթագաւորէնք 
որպէս թէ լեալ միջամուխ գաղտնեաց դիւթութեանն *1 իրկեալ գի* 
տէր կերպս ի կերպս լինել և արկանել զորս կամ էրն՝ ի մտաց և ի 
զգալութենէ։ Աո. ի ճողոպրելոլ ի ձեռաց մերոց՝ արկ9 ասէինք ի 
կիր զարու եստ կախարգելոլ զաչս9 և. առ զանմարմնոլ իրիր բնու- 
թիլն։ (\՚րպիսի հոգ և երկիլղ9 եթէ մնասցէ կենդանի ալրն9 որ 
ալնպէս Նաղր արար զմեզ։ Այս բանբլ գրգււեցին զկալսրն լան հնա¬ 
րին ատելութիւն. զօր ամենալն խորհէին հնարս նենգութեան9 գի 
բռնութեամբ կամ գաղտնի բարձցեն զկեանս թագաւորին Հալոց։ 
Տրալիանու որ լալնժամ գործակալ մեր էր ի Հալս և լանձանձիչ 
իրաց պատերազմի՝ լանձն լինէր գործն ծածուկ նամակաւ։ Աք– 
գի ազգի ^նարիլբ շուրք պաշարեալ սորա զթագաւորն՝ մերթ 
ցուցանէր նմա թուղթ ս բարեկամութեան ի Վ^ազևսէ9 մերթ եր– 
թալր էինել նմա սեղանակից։ Հուսկ ուրեմն կարգեալ լար դա֊ 
րեալ զա մ են ալն՝ ^րաւիրէր զնա 1Ընթրիս հանդի սիլ մեծարա– 
նաց և ւղաաուոլ։ Պապ ազատ ի կասկածանաց եկն ի կոչունսն 
առանց վարանելոլ9 և տուալ նմա առաջին բարձն ի բազմել։ Սէ– 
ղան մեծասպաս 9 բազմախորտիկ կաԱ* առաջի 9 տաճարն հնչէր ի 
ձալն երգոց արուեստակտնաց ։ ԱյՆ ինչ սկսան բազմականրն զուար– 
թանալ ի գինւոլ՝ ել արտարս կոչնատէրն (Տրալիտնոս) իբր լապտ– 
րահէ պատճաոաւ։ Ց ալն ժամ մի ոմն ի բարբարոս զօրականէ սակ֊ 
րաւորացն մտեալ ի տաճարն սուսեր ի ձեռն9 խժգժագոլն երեսօր՝ 
անկան էր ի վերալ մանուկ թ ագաւորին, զի մի մարթ ասցէ եչանել 
ըստ գուռնն9 զոր 1ւ կանխեալ աղխեալ էր զգուշութեամբ։ Պապ 
կանգնեցաւ ի վերալ գա^ոլիցն9 և հանեալ զդաշոլնն կամէր պաշտ– 
ւզանել անձին ոգւով չափ9 ալլ ^արեալ ի կուրծսն՝ իբրև, սպանդ 
տապալկր ընդ գետին9 րազմապատիկ հտրուտՆ ովբլ խսցոտեալ։ Այւ– 
պէս անագորոլն նենգութեամր ի կոչունս9 լորմէ Եւբսինոսն Պ«ւՆ* 
աոս անգամ ակն տծէճ գէմ լանգիման հիւրամեհ արն աստուածու- 
թեանք փրփրես/լ եղաւ արիլն օտար ի սեղանի առն հռոմալեցւոլ9 
իբրև, վերջին բաժակ ի լագուրգ կոչնականաց որ ահաբեկ էեալ 
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վրուէին։ Օղբասղէ, եթէ իվէ հնար հրաժարելով ի կենավ ողբալ, 
ընդ ալս զորն անիրաւութեան Փաբրիկիոսն Լուսկինոս, որ թէպէտև 
գիտէր, եթէ որպիսի աւերաՆոլ լինելով էին պատ՜ճառ.բ արշաւանբ 
Պիւռոսի լՆտալիա՝ աղն ուա կան մտօբ զՆեմոբարէս, կամ որպէս 
աԱքլ ասեն, զնիկիաս տա՛ճարապետ թագա լորին, որ խո ստանա լին 
մատուվանել նմա գեղ մահու* ոչ մի ալն մերժէր, ա/^/ւ գաղտ ազգ 
առն էր նմա զգոլշ լինել լի*~րով մ տեր մավ* ալն չափ նուիրական էր 
սեղան թշնամւոլն անգամ ի գարուն լալնմիկ ուղղութեան և ար– 
գարութեան։ Օմանբ կամին ապա բէն արգարավուղանել զանագո– 

րոլն ոճիրն որ եղև առ. Պապ օրինակսւլ Սերտորիոսի♦ ալլ են օո– 
բա սուտակասպաս բ, տգէտբ ալնմ զոր *Նեմոսթենէսն աս է, պար- 
Նանբ աշխարհին Յունավ, եթէ Ո չ օրինակն և ոչ անպատիժն մնալ 
ուրուբ մարթազան երբէբ՝ քոք ինչ հակառակն է իրաւանվ՝ իրա– 

ւավոլվաներ (\Լմմ♦ Լ* 1)» 
Այս՝ րոտ Աւ/«քիանու բարբարոսավ անգամ գ1ոլ~ելի գտւաճա– 

նոլթիւն, զոր ալնպէս բստմնելով կը պատ մ է հեթանոս պատմիչն* 
Գաթըրճեան, անտարակոլս ի շնորհս ուզզափառութեանն Տևրենտի 
անզի չէր նա արիոսեան) կը թուի ջանալ պատ ի պատ բանիւբ 

արգարավուվանել, հաւատալով կեղակարՆ աւանգութեան մը զոր 
տզգալին կանուանէ։ Ըստ Գաթըրճեանի՝ Տերենտք բարեպաշտ և 
ուղղափառ9 որ հակառակ էր Պապար անտարակոլս սպաննելուն 
համար զներսէս լանիրաւի և խանգարելուն ներսիսէ գրուաե ամէն 
կարգ 1լ կանոն՝ չհամարձակելով լալտնել զալսոսիկ արիանոս կար 
սեր, որ արգէն վանկտվող էր աւերման ուղղափառ եկեդեվեավ՝ 
կփմովունէր նմա միալն ամբարտալան թագաւորին անգթութիւն– 
նևրնք մինչև ստիպել կալսեր կոչել գնա հնարիւբ, ալլովբն հան¬ 

դերձ*— ^Մինչդեռ լԱ»սորիս էր, ասէ, կալսր՝ ստէպ պատգամ առ նա 
հաօանկր ի կողմ անց Հալով աշխարհին վասն Պապալ ար բա լի է Տե¬ 
րեն աիոս դուրս զօրավն ի Հալս, ալլ> բարեպաշտոն և ճշմտրտա– 
հաւատ ք կասկաՆանօբ և հակառակութեամ բ իմն էր ընգ ար բալին 
Հալով ք թերևս վասն տարապարտ սպանման եպիսկոպոսապետի աշ¬ 
խարհին մեեին ՚Ներսիսի, զոր ինբնին նիւթեավ թագաւորն, և 
վասն խանգարման կարգավն լաւութեան, և բազում բ իսկ ի Հալով 
անտի միաբան էին ընգ նմա թերևս վասն նորին պատճառանավ։ 
Ւալվ Տեր ենտեալ չէր մարթ զբուն պատճառս ի բավն մերկանալ 
առաջի արիանոս կալսեր, որ լառաջ բան զամենալն ընգ կորուստ 
ուղղափառ եկեղեվեավն կամ էր։ Նտտ համարէր Տերենտ վուվանել 
կալսեր զամբարհաւաճութիւն մանկանն թագաւորի և զանագորու– 
նութիւնն աո. հնազանգեալսն իւր և զսպանութիւնսնն ԼԳաթըրճ* 
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Պտմ • Տիեզ. ք*. 506)* \Լմշնալով սակալն Պ*աթ~ըրճեան լարգարախօ֊ 
սութենէ ժամանակակից հեթանոս պատմչին, որ պատմութեան 
ՆաՆկագոլն երեսը մերկանալով կը գնէ մեր առջև՝ կը լաւելու ի 
վախճանի սա խոստովանութիւնը♦ ճԱլսպիսի իմն օրհասիւ վախճա- 
նէր թագաւորն մանուկ, որում համակ ջատագով մտեալ արդարա֊ 
ցուցանէ հռոմէական պատմագիրն, հակառակ վկալութ եան տաէհ֊ 
մալին պատմութեանն ևս լինէր՝ եթէ ասէր պատմութեան 
հ*որենացւոլն), որ նախ ապստամրեալ գնա գնէ ի կալսերէ (հակա¬ 
ռակ պատմութեան Ամմիանու, որ հաւատարիմ մնազահ կը գնէ 
զՊապ Հռոմալեցւոց մինչև ի մահ ի*֊ր)։ Ա// ո րպկս ինչ և իրքն 
իցեն՝ սակալն լի էր անիրաւութեամբ ն են գա լոր գորՆ սպանմանն 
1ընթրիս անգ, որ և լնւքսինոսն (հիւրընկալն^ Պոնտոս, աոէ պատ¬ 
մագիրն, ակնահելի է։ ԱյՆ իսկ մանաւանգ աղէտք են, գի ալնպիսի 
ալր որպիսի Տրալիանոս կոմս էր՝ էինի գորՆի հնարաւորութեան 
անագորոլնն և կասկաՆոտն կալսեր, և գտանէր նմանող Մարկե- 
ղիանեալ ումեմն՝ որ լարևմուտս զհաբինիոս զարքալ ուագաց ան– 
գէն ի նմին ամի ետ սպանանել ի հացին (^ա թբրճ* Ան^)* 

15, Պապալ սպանման արգիւնքն եղաւ Նանր ոչ Հալոց հա¬ 

մար միալն, տլլ և Հռոմալեցւոց։ Վ^ազէս, որ առ. երկիւղի կորսւ 
սանելոլ զ ա լաստան չխղճեց տալ խողխողել քընթրիս ղերիա աս արգ 
թագաւոր նորս։ լանիրաւի՝ լետ ոչ աւելի քան երկուց ամաց ստի- 
պեցաւ ելլել կորակոր ալն երկրէն, զոր իբր ի չորեքհարիւր ամաց 
հետէ ալնչափ խնամով և կորստեամբք պահահ էին նախնիք նո– 
րա։ Արգար ար եան հեղման ահաւսր փոխարէն։ Նապուհ որ 
ջանար լանկուցանել լինքն զՊապ, մանաւանգ լետ պրՆելոլ նորա 
թա կարգ էն զոր լար ահ էր նմա Վ^աղէս՝ տրտմեցալ լոլժ, լսելով 
զմ ահ նորա, և տեսնելով թէ Հռոմալեցւոց ազգեցութիւնը կը զօ* 

բանար ի Հալս առ նոր թագաւորաւն փութով մեհ զօր ավարին 
Ս՝ուչեղի, որ կ՝ամրացունէր զերկիրն զին ոլոր ական նոր պաարաս– 
տութիւններով, ինչպէս պիտի տեսնենք* խորհեցալ ալլ հնարս։ 
\*բրև վերջին գարման բառնալոլ մշտնջենաւոր գժտութեան և պա֊ 
տերազմներու պատճառն ի մ էջ երկուց ազգաց ի պատճառս Հալոց՝ 
կ՝առ աջարկէ Վռազես ի ջնջել Հալոց թագաւորութիւնը և բաժնել 
զերկիրն ի մ էջ իւրեանց։ Վ^աղէս կը մերժէ առաջարկութիւնը* 
բալց ոլատգամաւորք նորա կ՚ընգունին բաժանման էատակագիհը 
զոր Նտսլուհ կը գնէ առաջի նոցա, տալով փով>ր ինչ մասն կալսեր 
և զմեհագոլն մասն ինքեան պահելով։ Փ՝էպէտ Վ^աղէս կը մերժէ 
վաւերացունել իւր պատգամաւորներուն ինքնակամ 1էո1է^՚Ը ե֊ կը 
պատբաստուի ի պատերազմ՝ րալց Նոթաց ապստտմբութեան պատ֊ 
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Հաււաւ լարևմուտս՝ կ՝ստիպողի ընդունել զպալմանն, և կը հանի 
զօրըն Լա լաս տան է։ Ա|Ս երկրորդ անդամն էր, որ Լալք Լռոմալե֊ 
ցիներին, իրենց հին դաշնակիցներին դա շամբ կը մատնուիին Սա– 
սանեանց։ $՝ի եղաւ ալսր հետևանքն ի Լալս՝ պիտի տեսնենք 
ի \^ ուզան դալ* բալց լսենք նախ \Լմմիանու, որ ալն մեե փոփոխու֊ 
թիւնը կը պատմի մեզ մանր• «Այս անցք (սպանման Պապալ) ււյւ 
անցին ի Լալս՝ չթ ուեցան հաՆոլ Շապհոլ, որ ջանալը քնարիր լին֊ 
քրն կորզել զՊապ* ընդ ալն մանաւանդ տխրիր♦ ^ նորա ձա¬ 
խող իին9 մինչ Լռոմալեցւոցն պսակիին լաջողութեամբ։ Խռովեալ 
տագնաւդեալ լանձն իւր% առաքիր զԱրշակ աՈւ հրեշտակութեամբ 
առ. կալսր, հաւանեցուցանել զնա բառնալ զթադաւորութիւնն Լալ- 
ոց, որ առիթն լեալ իր անդուլ անդադար կռուոց ի միջ ազդացն 
երկոցունց։ Աօ. ալս տալը պատասխանի Վաղիս օրինակ զալս• Ջառ– 
նում, ասի, լանձն բառնալ ինչ ի դաշանցն կռելոց, գուն եդեալ 
իմ ովսանն պահել զպալմանսն։ Պատասխանի արդարև ազնուական 
և անլողդողդ։ Ս՝օտ ի կատարաՆ կոլս ձմերալնոլն գրիր Շապուհ 
նամակ ուռուցեալ բանիւք ամբարտալանութեան։ Ոչ աԱո վ ԷւփՔէ 
ասի, հնար իցի խլել լարմատոլ զպատ՚ճառս կռուոլն% եթի ոչ վըՀ– 
ռով արանց որ դիտակն իցեն դաշինն կռելոլ ընդ Ցովիանու, քան¬ 
զի դիտիր եթի բազմաց ի նոցանի վճարեալ իր ի կենաց։ Նբրև 
Նանրացաւ վիճն՝ կալսր որ շիր լաջողակ ի դտանել ^նարս, սակալն 
էք տիր անսալ ազն ուա գոլն խրատուց՝ լալ համարեցաւ տալ հրա¬ 
ման Վիկտոսի զորավարի հեՆելազօրուն և Ուրբիկեալ կոմսի ՜Ծ իջա– 
դետաց երթալ ի Պարսս, տալ զվերջին պատգամ կալսեր, թի Շա¬ 
պուհ որ պարՆիրն լինել արդար և իւրովն միալն լինել գո^% մր– 
լատութեամբ ջանալը կորզել զԼտլս, որոց ստիպ խոստումն տուեալ 
իր՝ թողուլ զնոսա ինքնօրինս աղիկամիս։ \)պառնալր կալսրն առ¬ 
նուլ զին, եթի Շապուհ դրժիցի ուխտին, կամ լալլ ինչ նմին հա¬ 
կառակ մտաբերիցի։ Այս պատդամաւորութիւն իր արդարև ուղիղ 
և ըստ օրինաց* ալլ դեսպանք Վաղեսի առանց սպասելոլ հրամանի 
ի կալսերի, հաճեալ ընդ բաժանումնն՝ լանձն առնուին ունել դոլ– 
զրն ինչ մասն լերկրին Լալոց, որպիս առաջի առնիր նոցա թ ադա֊ 
լորն։ 8ետ դարձին նոցա դալր հասանիր 0ուրին, որ երկրորդն իր 
իշխանութեամբ զկնի թագա լորին, մատուցանել կալսեր զբաժինն՝ 
զոր դեսպանացն մերոց տռեալ իր լանձն։ Շնդունելութիւն մեե 
լինիր պատգամաւորին, ալլ արձակեցաւ նա չհտսեալ որում ցան– 
կալրն, և լինիր երկուստեք պատրաստութիւն պատերազմի։ Ւ1 մտի 
եդետլ իր կալսեր ի կակղել ձմեր ալնոլն արշաւել ի Պարսս երիւք 
բանակօք, ուստի և լինիր բանագնաց ընդ \)կիւթացիսն՝ դալ նմա 
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է թիկունս օգնականութ եան։ Ղհասեա լ Նապհոյ որում վայրապար 
ունկեր ակն* բրդէր ի սրտմտութ իւն բարկութեան, լուեալ ւքանա– 
էւանդ, եթէ կայսր պատրաստի ի մարտ՝ աու ոչինչ գրեալ զցասումն 
նորա տայր հրաման Ծուրենայ, ըստ պայմանին զոր Վ^իկտորի կոմ֊ 
սի և. Օւրբկայ յանձն առեալ էր՝ երթալ դրաւել զիւ֊ր բաժինն, և. 
եթէ ընդդէմ ոք դառնա յցէ՝ տալ պատերազմ։ %որեն ըստ ջրամա¬ 
նին տսնոյր կատարումն, և չեզև մեզ հնար արգելուլ կամ ա«ւ> 
նուլ վրէժս, զի Վ^աղեսի պատերազմ մեն առաջի կայբ ի Պ*ոթաց 
որ արշաւեցին ի Թրակիա։ • •. Համր ալ ձախոզտնացն զոր աոնոյր 
Վ^աղԷս ի &՝ր ակի ալ՝ արկին զնա ի վարանս։ Եո^ և. իսկ հրաման 
տայ Վ^իկտորի իշխանի հեՆելազօրուն երթալ ի Պարսս, որպէս զիարդ 
և մտրթէր՝ մ տանել ի դաշն հաւտնոէթետն վասն աշխարհին Հայոց* 

և մինչ ինրն հանդերձէր երթալ |(1էքա^ււ^»ւ| ի Կոստանդնուպոլիս՝ 
աոաըէր առաջի իւր զՊրոփոտուրոս և զՏրայիանոս, երկորին ևս 
մեեամիտը և անհմուտը իրա$ պատերազմի։ Սոքա փոխանակ նուա• 
զեցուցանելոյ զբազմութիւն թշնամւոյն մանր մանր ճակատու ք* 
յտնխորհոլրդս իմն հանին ի ՛ճակատ զչեգէոնսն աՆեալս ի Հայոց, 
քաՓք արդարևք ա1Է վասն սակաւութեան իւրեանց անբաւականր 
ճակատեալ կալ առաջի թշնամւոյն, որ յաջողութեամբն խրոխտայյ։ 
և բազմութ եամբն լցեալ ողողեալ էր զլերինս և զգտշտս առհա¬ 

սարակ» (Ամմ. Լ« 2, ԼԱ* 7Ն 
10. Պ*անը այժմ ԷԱել ի է՝ ուզան գալ՝ ինչ որ պատաջեցաւ ի 

Հայս զկնի սպանմանն Պապայ։ ք*ուզանդ չունի ինչ որ յիշեցինֆ 
յԱմմիանոսԷ, այն է ինչ որ յետ այն աղետալի սպանման անցան 
ի մ էջ Վաղեսի և Նապհոյ, և զարդիւնս բանագնաց ութ ևանցն ի 
վնաս Հայոց• կ՝,*կն արկէ սակայն 1էմմիանու պատ մ ութեան դլխա- 
ւոր կէտերն, այն է գ թո ղուշն հ ռոմ էական զօրուն զՀայս, քք.ա^ե 
\Տ ուր են այ և զանկ անելն Հայոց ընդ իշխանութեամբ Պարսից ք ջան* 
դերձ ներրին դիպօը զորս չունի \ճմմիտնոս։ ԱՀ«ո բովանդակում 
թիլն պատմութեան Ւ ուզան դա յ։ Արդ էն ՝ձ76–ին, իբր երեր ամօը 
յեաոյ ըան զմահն Պապայ, չկան հռ.ոմայեցի ոչ զօրը և ոչ զօրա* 
վար ի Հայս, ուստի և Մանուէլ սպարապետ, |ա^ք||1ք)ք մ ուշեղի, 
կը համարձակի մերժել Հռոմայեցիներէն տրուաե թագա* 
լորն զՎ%արազդատ, և կը կոչէ զՊարսիկս (377)* Աուրէն կու դայ 
10 հազարաւ ոչ իբրև թշնամի, այլ իբրև բարեկամ։ Ւայց այս վխ 
ճակը չտևեր երկար։ %րեթէ նոյն տարին Հայը կ՝ապստամբին. Սու.– 
րէն կը մերժուի ըսութեամբ Մերուժանայ։ \Լյսպէս իբր եօթը 
տարի (ք՝ու.^* Ե* այն է 377-383, կամ ի մերժման էն Վա* 
րազդատայ մինչև ի մահն Մանուէլի, Հայը կը մնան ինֆնօրէն, 
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աչ ընդ իշխանութեամբ Պարսից, մանաւանգ թկ են ստկպ ի պա– 
աէրրազմի ընդ նոսա ^ուզ* Ե* 1°ք ^Ա, և ոչ ընդ իշխա¬ 
նությամբ Լռոմալեցւոց. բանդի է^կոդոս մեՆ, լաջորդն Վ^աղեսի 
(379 395) պյըազեալ լարևմուտս գոթական պատերազմաւ՛ հա զիլ 
ի դադարել ալն պատերազմին (382) ունեցաւ ժամանակ դարձու– 
նել իւր ուշագրրութիւնն լարևելս։ 383-ին կսկսին լիշւււիլ ի մա֊ 
աևն ադրաց ոմանց 4Ւ« գարու. (ք)րոս• Պակատ* Կղալդ* \իբան* ըստ 
%աթըրճեանի Տիեզ* Պտմ♦ Թ* 520, Ն՝տն. 1) լաղթութիւնբ ինչ 
ղօրավարաց Փ՝կոգոսի ի Ս՝ իջա գետս ։ Գարձեալ քխեմիստիոսի փիլիսո– 
փալի և ճարտարախոսի ճարւկն, զոր 393-ին խօսեցաւ նա առ՜աջի 
է^կոդոսի՝ լալտն ի կ թկ մինչև ալն թուականն Հալբ չուն էին ինչ 
աղերս բարեկամութեան ընդ Հռոմալևցիս« ձՀալբ, ասկ ճառն, լետս 
կացեալ են ի Հռոմալեցւոց*** ալլ որպկս լազթեցաբ %թաց աո.անց 
արեան և. արտասուաց՝•«. ալսպկս և ղՀալս ընկալցուբ մ իւս անգամն 
(«ու %աթըրճ* 11նք« 519, ^ան« 2)« փափա բկին ոտկալն Հ"*լբ 
մտանել ընդ իշխանութեամբ Շունաց, և ալս անտի մանալյանդ 
լալտնի կ, զի Ս՝ անուկլ ի մահուան իւրում (383) գրով կը լանձնկ 
զԼալս Փ՝կոդոսի \Ւուզ. Ե. ՒՊ*»)* բալց կը խաբուի։ Հալոց մնալն 
ալնպկս ինբնօրկն չկր հաճոլ ոչ Պարսից միալն, ալլև Հո ոմալե֊ 
ցւ֊ոց♦ ուստի և է^կոգոս (384) ի դաշին սն ընդ Նապհոլ *)*« դիւրաւ 
լանձն աո.ալ բաժանել զՀալս, կամ մանալանդ վաւերացուցանել 
ինչ սր արդկն եղ ահ կր աո. Վ^աղեսիւ, առնլով Մե1րին Հայոց արև– 
մտեան փոբրագոլն մասը, և թողլով Պարսից մեՆագոլնը։ Ալսպկս 
ինչ որ հեթանոսն ճսվիանոս և արիանոսն Վ^ազկս լանձն առին ի 
հ~րկկ աո. տկարութեան% ուղղափառն Փ՝կոդոս, զոր ալնպկս փա– 
ո.օբ կը տօնկ Հալաստտնեալց եկեղեցին՝ լանձն աո.աւ, մինչ կր 
հզօրադոլն –մատնել ի ձեո ս Պարսից խժաբարոլից փոբր բրիստո- 
նեալ ժողովուրդ մի, ուսմամբ, բարոլիւբ և եկեղեցեաւ դուստր 
լսլնականին, պատուար ի մկջ արևմտետն բաղաբակրթութեան և 
արևելեան բիրտ բ արբարոսութեան։ Հայաստան կ այնուհետև եր¬ 
կու փոբր թագաւորութիւն, կրեեալ և գձձեալ, սրպկս ասկ Ւու¬ 
զանդ, արևմտևան հււոմ կական մասն ընդ Արշակաւ վերջն ով որ¬ 
դիով Պապալ, և արևելեան պարսկականն% ընդ Խոս բովալ։ Մինչև 
ցալս վայր, ալն կ մինչև 385 կամ 386, կը բերկ Ւ ուզանդ իւր 
պատմ ոլթիւնը, զոր կ*առնունբ ահա մի ըստ միոջկ։ 

Ցետ սպանմանն Պապալ, ըստ Ւուզանդալ, նախարար բ ամե¬ 
նայն, ընդ որս մանաւանդ սպարապետն Մուշեղ, կը զայրանան 
դորեուաե անզգամութեան վրալ* Ըա1Տ տեսնելով զանձինս անկա¬ 
րող խնդրել վրկժ հին դաշնակից հզօր կալսրութենկն, նաև լալ 

11 
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համարելով հնազանդել րրիստոնեայ ազգի րան կրակապաշտ Պար- 

ոից՝ կր լռենք և կ՚ընգունին ի Վռազես է փոխանակ սպանուաՆ մա¬ 
նուկ թադալորին միսս ևս թադաւոր մանուկ, ոչ տիօրն միայն* 
ալլև մտօրն և բարուր և հանճարով, ք»ւքւ ֆ ուզանդ կր նկարագրի 
այսպէս« «Եւ. ժոզովեցան եկին ամեն ալն իշխանրն Հալոց մեՆամեՆր 
ի մի վ**լր ի միասին, և Մուշեղ սպարապետն և Հալր մարդպետ* 
և ամենայն իշխանրն աս էին♦ ՏԼթնչ արասցոլր կամ զքնչ դորեես– 
ցսւր* խնդրեսցուր զվրէժ թագա լորին մերոլք թէ ոչ։ Եւ ապա 
հաստատեցաւ այս բան ի խորհրդեաննք և ասեն« Ոչ կտրեմր հե¬ 
թանոս աց Պարսկաց ի Նառալութիւե մ տաներ և թշնամի առնել 
պթադաւորն Ցունաց, և ոչ զերկոսեան թշնամի առներ և ոչ ա– 
ռանց միոլ թի կան ց կտրեմ ր կեալ։ Մպա եկաց այս բան ի խ*ր~ 
հըրդինք թէ զփնչ եղև% ահա եղև, թող Նառալեսցոլր թադտլորին 
Ցոլնա էլ• կացցուր ի հնազանգութեան իշխանութեան թ ադա լոր ու– 
թեան նոցա♦ զիարդ և կամր թտդաւորութեանն ՑունացՆ 
արասցեն մեզ։ Եւ. ոչ ինչ արկին ի միտ կամ վրէժ խնդրերր կամ 
այլ ազդ ինչ իրս առներ այլ անցին կացին լուռ։ Եւ֊ եղև յեա 
մահոլն Պապայ թադաւորեցոյց թագաւորն Ցոլնաց զՎա>րտզգտտ 
ոմն ի նմին տոհմէն Մրշակունի ի վերայ աշխարհին Հայոց։ 
բազում շրով եմ ուտ լերկիրն Հայոց և թտգաւորեաց յերկրին Հալոց։ 
Եէ– էր նա մանուկ լաւուրցք լի արութեամբ» կոԸովի ձեռօր9 
որտիլ, և ի մտաց թեթև, մանկաբար ոլ, տ ղա յա հանճար 9 մանկամիտ։ 
(՝այյ սակայն իբրև տեսին զնաճ ժողովեցտն առ նա ամենայն ազդր 
Հայոցդ մեՆամեՆ նախարար բ, և կամեցեալ խնդացին զթտդաւորելն 
նորա ի վերայ իւրեանց» Ե* ԼԳ, Լ/Ւ.)* 

17. Ւ հանդէս զինուորական հանճարս յն Մուշեղի և փութոլ 
նորա ի պայՆառութիւն և յապահովութիւն երկրին՝ ֆուգանդ կր 
գնէ հոս նոր իմն հնարս ք լոր ձեռնարկեց սպարապետն ի 
պգուշութիւն վտանգին, զոր կքսպառնալին Հայաստանի ո/նկախու– 
թեան բանադնացութիւնր ի մ էջ երկուց մեե տէրութեանց» €$պա՝ր 
րապետն Հայոց Մուշեղք ասէ, առաջն որ դէր Հայոց ք և զդուշանայր 
զսահմանօբնք որպէս սովոր էր կարգել զաշխարհ մեեապէս, և խրատ 
բարեաց թագա լորին մանկանն Վյարազգատայ մատուցանէր։ Եւ V" 

դայր հանապազ վասն թադաւորութեան աշխարհին Հայոցք թէ 
զփ"*րգ կամ որպէս շէն լինել մարթ ասցէ, և հանապազ երկս ար կա* 
նէր բարեխորհուրդն9 զի հաստատուն կալ կարասցէ թագաւորու– 
թիւնն։ Խորհէր ևո րնդ իշխանսն Ցունացք և նորօր ընդ կալսերնք 
թէ պարտ է նոցա րաղար շինել ի մի մի գաւառսնք որ՝ մին մի րաղա– 

րըս9 որ՝ երկուս երկուս9 ամուրս պարսպաւորս զօրանիստս հաստատել 
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քէնգ ամենայն երկիրն Հալոց, մինչև ի Գանձակ սահման երկիրն որ 
Պարսից կուսէ էր, և զա մ են ալն ազատսն Հալոց կալսերական թ՜ո- 
շակ օրն զին ոլորեր սոլնպէս և զօրաց երկրին Հալոց• զի ալսպէս 
ամենալն զդուշութիւն լիցի առ. ի թշնամեաց իւրեանց ի զօրացն 
Պարսից։ Եւ. թագա լորն Ցունաց լան ձին ունէր մեՆաւ խնգու- 
թեամբ առնել զալս, զի ալս ու ամենալնիւ աշխարհն հաստատուն 
լիցի և անշարժ ի հիման էն, զի մի կարասցէ թագա լորն Պարսից 
լի*֊ր վտարել զաշխարհն ՀալոցՅ (Թուզ* Ե* 1/Ւ.)» 

աւատարիմն Մուշեղ առալ ընդ հուպ իւր անգուլ 
վաստակոց հատուցումը։ Վ^արազդատ ի ըսութենէ իւր դալեկին 
ք^ատալ \\ահառունւոլ, որ կամէր լափշտակել սպարապետութիւնն 
գալով սպաննեց զՄ ուշեղ ի խնջոլս• — «\՝բրև. տեսան էին զթագաւորն 
Հալոց զՎարազդատ մեՆ նախարարին Հալոց, թէ մանուկ բան սեր¬ 
թուկ է, զչար ի բարւոլ որոշել չգիտէ% սկսան ալնու^ետև ըստ կա¬ 
մաց իւրեանց վարել զթագաւորն, որպէս և կամէին% բանիւը իւ– 
րեանց տանէին և բերէին զնա։ Նա առաւել ունկն գնէր մանկտւոլն 
որ ի աիոց հասակակիցը էին նորա, առաւել ըան զՆերոցն իմ աստ– 
նոց որը կարող էին զօգտակար խրատն մատուցանել նմա։ Մլլ Ւատ, 
որ նա հա պետն էր ազգին Ծահառունեաց տոհմին, գալեակ սնուցիչ 
թագաւորին 1Հարազդատալ% կամեցաւ նա զգորՆ զօրավարութեան 
սպարապետութեան Մուշեղալ լինըն լափշտակել ի նմանէ։ ՎաււՆ 
ալսորիկ սկսաւ ըսիս մատուցանել զնմանէ առ թագաւորին Վա– 
րազգատալ առ իւրում սանուն և ասել, թէ ի սկզբան ի նախնեա– 
ցըն հետէ զձեր Մրշակունեաց տոհմն Մամիկոնէից է կորուսեար 
զի հակառակորդը ձեր գոըա էեալ են ի բնէ անտի, և համակ զեր– 
կիրո Հալոց դոցա է կերեալ, մանաւանգ Մուշեղի, զի ալր չուր է 
և նենգաւոր։ Սիրելի է թշնամեաց ձերոց, և ատելի սիրևլեաց ձե– 
րոց, և համակ ընդ ձեզ նենգաւ է գնացեալ, երկմտութեամբ և 
դժխեմ ութեամբ։ Ղի ոչ ալն Մուշեղ է, որ ի թագաւորութեան 
ժամանակի Պապալ ի պատերազմունսն Պարսից ըանիցս անգամ 
ձեռնհաս եղև սպանանել զՆապուհ արըալն Պարսից1 և ոչ եսպան, 
ալլ արձակեաց զթշնամին* և երբեմն զկանալս Հտապհոլ թագաւորին 
ի բուռն էարկ, և խնամոտ գթով ժանուարօը արձակեաց զնոսա 
զհետ նապհոլ։ 0Բչ ալդ ալն Մուշեղն է, որ զԱւռնալր արըալ Այշ– 
ուանից ի բուռն էարկ* և սպանանել ոչ կամեցաւ, ալլ արձակեաց 
զթշնամին։ II չ ալդ ալն Մուշեղ է, զի զարըալն Պապ հրամանալ 
դորա և դ որին խորհրդովդ զօրավարըն Շունաց ս պանին• զի դա 
ոխացոլց գրգռետլ զարըալն Ցունաց ի վեր ալ թագաւորին Պապալ, 
մինչև ետ սպանանել։ Մլլ արժան է մեո անել ի ձեռաց ըոց, և չէ 
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պարտ կեալ դմա• այլ թէ ոչ աճապարեսցես, արբայ, այժմ քՀայ 
երկիրս խորհի /նսւլ բազաբօբ, և զօրանիստ առնե աստ բնակու– 
թ՜ևան զօրացն Յունաց։ Եւ այնուհետև կամ թագաւորն Յունաց 
հան է ի բեն զթագաւորութիւնս Հայոց, կամ ալս Ս՝ ուշեղ սպա- 
նան է զքևզ և ինբն թագաւորէ ։ Եւ. այսպիսի բանիւբ գազանի հա* 
նապազ զթագաւորն գրգռեին, մինչև հաւանեցաւ ըստ կամաց նո– 
ցա զս պարապետն զզօրավարն Հայոց սպան անել։ Ապա խորհուրդ 
արարին, իք՜ է– որպես ըմբռնել կարասցեն զնաք բանգի մեճապէս 
երկնչեին ի նմանէ։ զգաք ասեն, մեե պատերազմ առնեք և– 
ոչ ոբ կարե զդե^ բաջութեան նորա ուներ բայց հնարիւբ մեբե– 
նաւորու թեամբ ինչ լինիցի հնար։ Այսպես սպասեին նմա։ Եւ֊ եղև 
յաւուր միոջ հրաման ետ Վ^արազգատ ար բայ ընթրիս մեե գորՆել և 
մեե պատրաստու թ՜իլն առներ և կոչել հրամտյեաց յընթրիսն զա– 
մենայն աւագս պատոլականս և զմեեամեե ս և զզօրավարն Մուշեղ։ 
Պատրտստեալ Վ^արազգատ արս ընտիրս, հզօրս, զօրեղբ, զի կազմ 
կայցեն գոըՆոյն, հարկանել լան կարն օր են յանպատրաստից յ եղա կար- 
Նումն ժամու ի վերայ Մուշեղի։ Չնոսա բաջ ուրախ առներ մեՆա– 
պեսք և շատ գինի տայր ըմպել և բազում առներ զյբօսումն ու– 
րախութեան։ Արբալն Վար ազդ այո տալ նշանս յառաֆագոյն այնոցիկ 
զորս եը սպանողն պատրաստեալ, եթե յորժամ գիտիցեբ, թե 
արբեալ իցե և զմտօբ զառանց եալ յարբեցութենե սպարապետն 
Մուշեղ ես յարուցեալ իբրև ի ՜ճեմիշն երթալոյ պատճառաւ, և 
գուբ պատեսջիբ զնովաւ։ Եւ եղև իբրև անցին զառանցին ի գի֊ 
նւոլն ըսա չափ անցանելով, և թագաւորն Վարազգատ պահեր զան– 
ձըն ի գինւոյն* իըըև գիտաց Վարազգատ, թե արգ յարբեցութենե ՚ 
մտաց ինչ չզգան՝ ինբն յարուցեալ իբրև յապարահե զանց առնե¬ 
լս յ պատճառաւ, և ա լագանին ամենայն բազմականա ցն յոտն կա¬ 
ցին առհասարակ, իըըև նմա պատիլ ինչ առնել։ Եւ յան կարե 
արբն սրոց եը աուետլ հրաման, երկոտասան այր կից զսյգ զինի 
կոզմտնե զնմանէ բուռն չարկանեին, վ^Յ ա1ք* է բազուկն 
Մուշեղի, և վեց այր ի միլս բազուկն։ Եւ ընգ ոտն կալ թագա- 
լորին, նայեցեալ ընգ նա եթե այս ընգեր եք ե. թագա լորին պա¬ 
տասխանի տուեալ աս է՝ Երթ առ Պապ ար բայ, հարց և տես, թե 
ընգեր ե աԷԴ։ թագաւորն ի գուրս կոյս գնացեալ ելաներէ Եւ 
աոե Մուշեղ« Ւ վերայ բազում իմոց վաստակողն արեան և բրտան 
և սլաբօբն զբիրտն Հնջելոյ, այս հատուցումն եղև։ Յայց իթ֊րև 
եհաս ինձ մահս՝ թե ի վերայ ձիոյ գիպեալ եը***։ ՀՀայս միայն 
բանս մ ամանեաց ասեր և այլ ոչ ինչ ոչ։ Եւ անգեն Յատ ՕաՀա– 
ռունի, գայեակն ար բային Վարազգատայ, զնրանն զոր յիւրում աղ- 
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գերն ունէր՝ հանեալ, անցոլց ընգ փողս զօր ավարին Մուշեղի, և 
անգէն ի բաց եհատ զգլոլխ նորա։ Ել բարձին գնա, և. տարան 
զմարմին նորա ի գեւղն իւր* (Ւուզ. Ե* ԼԵ.)« Վարազգատ ալս անըզ֊ 
գամութիւնը գործեց անտարակոլս ոչ առ. անց քաջալեր ուզելու, լորի֊ 
նակէ սպանմանն Պապար ՝$անի՜ զօբաւոր է օրինակ, մանաւանդ 
երբ կը տրուի իշխան ութ են է։ 

ուզանդ, որ ալնպէս դիւրամէտ է ի հաւատալ դիւական ե– 

րևոլթներոլ կախարդանօք, ինչպես տեսանք ի պատմութեան Պա– 

պալ% կը ծաղրէ զընտանիս Մուշեղի, թէ հաւա տալով հին հալ ա– 
ռաս պելին առլեզացճ գրին ղդի նորա ի տանիս բարձր աշտարակի, 
լուսաչով, թէ վասն զի ալր քաջ էր Մուշեղ առլէղք գալով պիտի 
լա րո լցան էին գնա լիզելով* — «Եւ եզև իբրև, տարան զմարմինն 
սպարապետին Մուշեղի ի տուն իւր առ. ընտանիս իլր՝ ոչ հաւա- 

տալին ընգանիք նորա, թէպէտև տեսանէին ղգլուխ նորուն զատ 
ի մարմնոլն անտի։ Ղի աս էին* *\՝որա լանթիւ ՜ճակատ մտեալ էր* 
և. վէր երբէք չէր առեալ* ոչ նետ մի գիպեցաւ երբեք, և. ոչ ալ֊ 
լոց գինու խոցեալ է զգա։ կէսք լառնելոլ ակն ոլնէին նմա* 
մինչև զգլուխն անգէն ի կոճեզն կարեալ կցեցին, և հանին եգին 
ի տանիսն աշտարակի միոլ, ասէին, թէ վասն զի ալր քաջ էր՝ առ.֊ 
լեզք իք անեն և լա բո լցան են զգա։ Պահապան կալին և ակն ունէին 
լառնելոլ, մինչև նեխեցաւ մարմինն* ապա իջուցին լաշտարակէ 
անտի, և լացին թաղեցին զնա որպէս օրէն էր» (Ւուզ* Ե♦ 

19. I*ալց ոչ ք*ատալ և ոչ Վ^արազդատալ մնաց վրէժ արեանն 
Մուշեղի։ ք՝աա արգարև առա ւ սպտրապետութիւնը որ Մամի- 

կոնեան ցեղին էր, բալց առ եղեռանէ իւր և սանուն իլրոլ Վա– 
ր ազգատալ։ Մանուէլ և ^ոմս անուն երկու եզր ար ք Մ ամի կոնեան 
տոհմ էն, գտնուելով ի պատերա ղմի ուրեք Նապհոլ% մեծամեծ քա– 
ջութիւններ կը գործեն, բալց ի պարտիլ Պարսից զօրուն և փախ֊ 
1եԼ սոքա ևս երկ ու եղբարք փախչելով կու գան ի Լալս։ Մանուէլ 
որ երիցագոլնն էր Մ ամիկոնեան ազգին՝ առաւ ոչ մի ալն նահապե– 
տութիւնը որ տրուած էր ՝Լաչէ անուն ումեմն նոլն ցեզէն, ալլև 
սպարապետութիւնն, իբրև իւր ցեղին սեպհական, առանց հրամա¬ 
նի Վ^արազգատալ։ Այււ պատճառաւ կսկսի ի մ էջ Մանս լելի և Վա– 
րազգատալ սաստիկ վէ՝ճ։ Մանուէլ լետ լիշեցուցանելոլ Վ^արազգա– 
տալ իւր և իւր նախնեաց վաստակը և հաւատարմութիւնն աո. 
Մրշակունիս՝ կը լիշեցունէ նմա ապերտխտութիւնը, որով տուաւ 
նա խողխողիլ զՄուշեղ ի բազմականին, և խրատ կու տալ նմա 
մեկնել աշխարհէն, սպառնալով նմա մահ։ Մանուելի ալս համ ար¬ 
ձակ ութի լնն-մերժել կալսրէն տրուած թագաւորը չէր անտարա– 
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կոլա աո.անց թելադրոլթեան էւապհոյ, ընգ որում սկսաՆ էին Հայր 
մտերմանալ լետ մեկնելուն Հո֊ոմայեցւոց լերկրէնւ Վախճան այս 
բանակո֊ուութեան եզաւ արիւնահեզ պատերազմ, ուր յազթեցին 
Մանուէլեանր, և Վար ազդ ատ խոյս տուաւ ի Յոյնս, և Թաա, 
րսուն Վարազդատայ, բռնուելով սպանուեցաւ չարաչար հանդերձ 
որդւովրն (374). — «Աւպա կացոյց թագաւորն Վարազդատ ի գորե 
զօրավարութեան սպարապետութեանն զք^ատ նահապետն ՕաՀա* 
ո.ունեաց տոհմին, որ էր իւր դալեակ, բանսարկու րսուն, սպանողն 
Մուշեղի։ Եւ էր նա սպարապետ փոխանակ նորա, զորավար ամե¬ 
նայն Հայոց։ Եւ ազգին Մամիկոնեան տո հմէն սւանուտէր նահա– 
պետ կացոյց թագաւորն՝ Վաչէ անուն ոմն ի նմին տո հմէ։ Տայն մ 
Ժամանակի դարձան ի գերութենէն, զոր տարեալ էր Նապհոյ աբ¬ 
րային՝ երկու եզյբարր ի Մամիկոնեան տոհմ էն, անուն միումն 
Մանուէլ, և անուն երկրորդին հոմս։ ՝$անզի զայն ժամ տնակալ 
թագաւորին Պարսից Ս ասան ականին տուեալ էր պատերազմ ընդ 
մեՆ թագաւորին Փուշանաց ընդ Արշակունւոյն որ նստէր ի Տահզ 
բազարին։ Եւ իբրև, երթային զօրրն Պարսից ի Փուշանացն պատե¬ 
րազմն, ապա և. զմարդիկ գերութեանն որ ի Հայոցն էին՝ թագա¬ 
վորն Պարսից յզէր ի պատերազմ ընդ իւր զօրսն. և Մանուէլս այս 
երթայր ընդ նոսա հանդերձ եզբարբն իւրով հոմ սիլ։ Եւ իբրև, ե– 
ղեն խառնուրդր երկոցունց գնդացն ընդ միմեանս՝ ապա ի պար– 
տութիւն մաանեցան զօրրն Պարսից յերեսաց զօրացն ուշանաց, 
դարձան ի փախուստ անհնարին հարուաեովր» բայց Մանուէլ որ¬ 
դի Ար տաշին այ ի Մամիկոնեան տոհմ էն հանդերձ եզբարբն իւրով 
՜հոմսիւ բազում րաջութիւնս կատարեալ ի նմին ճակատ ուն՝ հետի 
ոտս ապրէին։ Սակայն թագաւորին Պարսից բազում տրտմութիւն 
լին է է յա զագս իւրոց զօրաց կոտորաՆոյե, և արձակեաց յերկիրն 
իւրեանց զՄանուէլ և. զհոմս, որոց դնացեալր դային յիւրեանց եր¬ 
կիրն, և էին հետիոտր երկորին եզբարրն, 1ւ էին երկորեան մեեր 
1ւ անհեդեդր, երկորեան անձնեայր սկայազունր։ Մինչդեռ, դային 
ի ճանապարհի՝ ոչ կարէր Մանուէլն գնալ, զի ոտիւրն ցաւաե էր• 
ապա հոմս եղբայր իւր ստանձնեալ առեալ բառնայր, և. տասն 
տասն խրասախ բերէր ըստ անձին զայնչափ այրն զանհեդեդ զա֊ 
նարի, եկն եբեր յերկիրս Հայոց։ \*րրև եկն եհաս յերկիրն Հայոց 
Մանուէլ եզբարբն իւրով հոմ սիլ հանդերձ, իբրև եաես գնա Հաչէն 
որ յաո.աքն էր լեալ նահապետ՝ ետ ցնա զպատիւ իշխանութեանն 
զոր առեալ էր ի թագալ որ էն Վարազդատայ, րանզի էր նա երէց 
յազգին, և Մանուէլ ունէր զնահապետութեան ազդին տան ուտ է֊ 
րութեան պատիւն, և Վաչէն լինէր երկրորդ։ Նսկ յորժամ եհաս 
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նկաց Մանուկլն ի փառս տկրութեան իւբոլ՝ առանց հրամանի 
թ՜ագա լորին Վա բա զգա տալ լինքն լափշտակեաց զզօրավարութեանն 
զոպարա պետ ութի ւննք զի ալն ինչ զոր իւրոց նախնեացն ի բնկն 
կալեալ էր ի սկզբանկն9 և զոր արքալն Վ^արազդատ շնորհ առնկր 
իւրում դալեկին Ւատալ զալն Մանուկլ լինքն հանեալ ունկր։ 81րա 
ալսորիկ պատգամ լղկր սպարապետն Հալոց Մանուկլ առ թագաւարն 
Վս*րազդատ և ասկր9 թկ Փոխանակ ամենալն ազգին մերոլ փոստա- 
կացն, զոր ի նախնեացն ի հնոց ժամանակաց հետկ միամտութեամր 
առ ձեզ Արշակունիս վաստակեալ եմ ք 9 և եդեալ զան ձին ս մեր ի վև– 
ր ալ ձեր, կեցեալ և մեռեալ եմ ք ի վեր ալ ձերէ ամենալն նախնիքն մեր 

■առաջինքն անկան ի պատերազմունս ի վեր ալ ձեր• Վ^աոակ հալր 
Մուշեղի կորեաւ ի վեր ալ Արշակալ արքալի9 1ւ մեք հանապազ 

֊վաստակեա լ և աշխատեալ եմ ք ի վեր ալ թագաւորութեան ազգիդ 
ձերոլ« 1ւ փոխանակ կեանս առնելոլ ընդ վասաակոցն՝ արդ "ք-Ը է 
թշնամեացն ոչ մեռան՝ քայծ ԳոլՔ Մրշակունիքգ կոաորեցկր։ 
աՏ ուշեղ 9 ալր քաջ9 եզբալր իմ, որ ի վեր ալ ձեր մաշեաց գանձնւ 
իւր ի մանկութենէ իւրմկ9 վանեաց կոտորեաց զթշնամիս ձեր9 էլ 
զոր ոչ կարացին թ շնամ իքն սպան անել գու կալար ի բազմականի 
թեղգեցերտ Նա գոլ չես իսկ Արշակունի9 ալլ ի պոռնկութենկ է* 
գեալ ես *րգիյ վասն ալդորիկ ոչ Նանեար զվաստակաւորսն Արշա– 

կունեաց։ Մեք չեմք իսկ լեալ ձեր եառալք, ալլ ընկերք ձեր և ի 
վերոլ քան զձեզ♦ զի մեր նախնիքն լեալ կին թագաւորք աշխար¬ 
հին ՚ձենաց, էւ վասն եզբտրց իւրեանց գրգռութեանն9 զի արիան 
մեե անկետ լ կր ի վեր ալ՝ վասն ալնր եմ ք գնացեալք9 և վաոն 
քտբւոլ հանգստի գտանելոլ եկեալ դագարեալ եմ ք։ Առաջին թա¬ 
գա ւորքն Արշակունիք դիակին զմեզ ով կաք կամ ուստի* կաք9 ալլ 
գու քանզի չես Արշակունի՝ գնա լաշխարհկս9 և մի մեռանիր ի 
ձեռաց իմոց։ հ սկ Վարազդատ թագա լորն պատգամ լգէր պատաս¬ 
խան ւոլ աո զորավարն Մանուկ լ և. ասկր. Եււ քանզի եմ Ար շակ ու¬ 
նի՝ եդի զթագ նախնեացն իմոց Արշակունեաց և կալալ զաշխարհ 
առաջնոց իմոց9 և խնդրեցի զվրկմ՜ հօրեղբօրն խէոլ Պապալ ի չա¬ 
րա զորն լեղբօրկն քումմկ ի Մուշեղալ. բալց զի գու չես լաշ– 
խարհկս լալսմանկ9– զի քեզկն իսկ ասացեր9 բաս9 լերկրկն լաշ– 
խարհկն Նենաց եմ ք լեալք թագաւորք ի բնութենկ9 և ալսր պան¬ 
դուխտ ք եմք եկեալք՝—արդ ըստ օրինակի եղբօրն քո մի մեռանիրէ 
Չի իմ առ բարերարութեան իմոլ արձակեալ լիցի զքեզ* երթ գնա 
լերկիրն Նենաց♦ անդ կեաց և անդկն թագաւորեսջիր հերկրին քումէ 
(և|ա թկ ոչ կամիցիս գնալ մեռանիս ի ձեռաց իք*գ ոբէ1(Էա ե. 
Մուշեղն մեռաւ։ Տորժամ բազում անգամ երթեալք եկեալք պատ– 
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գամաէ֊որբ բազում խստագոլն բան զխստադոլն ։ բանա կսկՆանազ 
աո. միմեանս լղէին% լետ ալնսբիկ ժամագիր միմեանզ լինէին՝ պա֊ 
ւոերազմաւ զմիմեանս տևսանել, և է հասեալ ժամագիր ժամուն 
ևկևալ տալին ընդ միմեանս պատերազմ։ $՝ագաւյորն Վարազդատ 
աանոլր զզօրն իւրոլ բանակին, և. գնալր ^ասանէր ի տեդի Հակա֊ 
տուն, վաոեալ կազմեալ պատրաստեալ ի պատերազմ• սոլնպէս և 
սա պատրաստագոլն բան զնոսաւ Եւ II՝անուէլ սպարապետն հա֊ 
սան էր իւբով դնդաւն ի նոլն տեղի• և ի դաշտին ^ արնոլ լին էին. 
խառնուրդբ երկոզունզ գնդազն ընդ միմեանս բախելողն։ &՝ագա֊ 
լորն Վ^արազդատ և. սպարապետն Ս անուէլ զնիզակս առեալ մի֊ 
մեանզ լարձակեալ ախոլեանբ ելանէին։ \՝բրև զաչս ի վեր ամբաո֊ 
նալր ար բալն Վ^արազդատ և նալէր ընդ դալն իւբ և. տեսան էր 
զսպարապետն Մանուէլ ի մեՆութենէն հասակին և ի շբեղութե– 
նէ անձինն, և. լամրակուո լերկաթ ապատ լոտիզն մինչև, զգլուխն 
առհասարակ լանվթար զին էն, ի հաստամեստ լ անձն էն և ի հաս¬ 
տատուն երիվար էն և լասպազէն վաոելոլն լան շալւժ սպաոազինէն* 
համարեցաւ կշոեաց զնա ի միտս իւր իբրև զլեաոն մի բարձր ան֊ 
մատոլց։ 0ակալն աՆեալ զմահ ընդ միտս՝ լարձակեցաւ, զի ալնու֊ 
հետև չուն էր ակն անձինն ապրելս լ։ V ակալն զի մանուկ մարգ 
էր արբալն Վարազդատ, իբրև ետես զՄանուէլն ալնպէս՝ զի չէր 
ինչ կոուոլ տեզեակ* էաՆ զմտաւ թէ ի զրահսն ոչինչ կարիզէ նխ 
զակ դորճել, աո ձեոաց կորովութեանն զնիզակն ընդ բերան ար* 
կան էր զօրավարին Մանուելի։ Նսկ Մանուէլ բուռն հարկանէր 
զնիզակէն. հանեալ ի նման է զնիզակատէդն՝ ընդ իւր իՒուրՆն Հա* 
նէր և բազում զիւր թափ էր զատամունսն, զնիզակն լինբն հա֊ 
նեալ լարբալէն։ Եւ արբալն Վարազդատ ի փախուստ դաոնալր լե֊ 
րեսաց զօրավարին Մանուելի* և անդէն Մանուէլ զտէդ նիզակին ի 
ձեոինն կալեալ նիզակաւն ի կառափն մատուցեալ Նեեէր զարբալն 
Վարազդատ, ալնպէս տան էր զնա, և անդէն որդիբն Մանուելի 
լարձակեզան մէն մի նիզակ ի ձեռն, Հմալեակն և Ար տաշէսն՝ սպա֊ 
նանել զարբալն։ Մանուէլ աղաղակ էր զկնի որդւոզն իւրոզ և 
ասէր♦ Ա՜լ, մի լինիբ տիրասպանուբ։ Եւ նոզա լուեալ զձալն հօրն 
վաղվաղակի արադ արադ դառնալին ի նման է» և ի պարտուիՒիւն 
մատնելլաւ ալն օր գունդն արբունական աո աքի մանուէլեան գբն֊ 
դին։ ^չինչ սակաւ ալնուհետև սպանեալբ անկան էին ընդ երեսս 
դաշտին, բազում խողբ և խեղբ վիրաւորբ և բազում նախարարբ 
սատակելլան, բազում փախստեալբ հալաՆական լինէին։*** Նսկ ալլ 
զօրբն ամենալն դեռ. դալին ի կոտորաՆոլե, զբաղումս ձերբակալ 
արարեալ և կալեալ աեէին։ Եւ գք^ատն, ար բո, լին Վյորազդատալ 
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զըսուն9 զսպան ողն Ս՝#9ւշ1րք^» կալևալ իւր որդւովն առաջի սպարա¬ 
պետին Մանուելիք և. գայլս ոք>^ միանգամ գորեոյ սատարն ւխաէ 
էին* ըմբռնէին զամենեսեան առ. նա աՆէին։ Եւ. մեՆաւ դատաստա¬ 
նս բ դատ և զաւ. զանօրէնն քատ սպարապետն Iքան ու. էլ։ ք՝այւյ նախ 
Հանդիման նմա հրամայէր փողոտել գորգին նորա9 ապա յետոյ գնա 
գլխատեր և զալլսն կոտորեաց ըստ նմին օրինակի։ Եւ գթադա– 
ւորն Վ^արագդատ հա1 աՆեցին լերկրէն ի սահման աղն Լայոց։ Ջոգաւ 
գնաց նա լերկիրն Յունաց♦ անդ եկաց որ չափ և. եկեաց9 և անգէն 
մեո֊աւ.» (Յոլգ. Ե« Լէ.)ւ 

ՋՕ. 1Լարազդատայ կուսակից նախարարնևրէն 9 որ սպտնուե– 
ցան ալս պատերազմին մէջ* ք՝ուզանդ կը յիշէ յան ո լան է զԳարեգին 
նահապետ Ո*շտունեաց9 ոչ առանց պատ՛ճառի։ Ա|ս անձը որ փե¬ 
սայացան էր \քամիկոնեան տան* թողան էր տխուր յիշատակ 1քա– 
միկոնեան ագնիւ ցեղին մէջ իւր կնոջն Լամազասպուհւոյ եղերելի 
վախճանին համար, որում գէթ անուղղակի պատճառ եղան էր 
Ղ՝արեգին։ Լամազասպեան, եղբայր Լամազասպուհւոյ9 կը հանդիպի 
Գարեգնի ի խռան վիրաւորելոց։ Տ*արեգին կա զա չէ իւր աներոջր 
խնայել նմա։ Անյիշաչարն Լամ ազասպեան կը հրամայէ վահանա– 
ւորաց ոմանց նանկել գնա վահանօբ* ք–աԷՏ հանուն անուն ոմն 
զորավար սպարակրաց գնդին Մանուելի տեսնելով գնա 1ւ տեղեկա¬ 
նալս վ9 թէ Լամազասպենի հրամանաւ կը պահէին գնա վահանա– 
լորբն* զայրանալով կ՝սպտննէ գնա9 նրբութեամբ իմն հեգնելով Լա¬ 
մազասպենի գութը«— «.Մինչդեռ գունդն մանուէլեան էին զկնի 
փախստէիցն* զայր հասան էր Լամ ազասպեան սեպուհ մ* ի (ք ա միկռ 
նեան տոհմէնք անցան էր առ անկելովբ դիակամբբն էլ առ խոց 
վիրաւորօբն պատերազմին ք և. ընդ նոսին ընկեցեալ էր 1ւ %արեգին 
տէր գաւառին Մշտունեաց 9 բայց ողջ կայր։ Այ## Տ*արեգին փեսայ 
լեալ էր յաս աջ նորին Լամազասպէի9 գբոյբ նորին Լամաղասպուհի 
ունէր կին։ Եւ էըրև եկն թ ագաւորն ՜Շապուհ յերկիրն Լայոց* սա 
եթող ղկինն իւր և. փախեաւ։ \նպա տարան ղԼամազասպուհի յեր¬ 
կիրն Տոսպայ9 ի բաղաբն ի ՎաՆ, հանեալ կախեցին գնա Պարսիկբն 
զբարձր աշտարակացն որ կայր ի վեր այ ըարանձաւին 9 ի կախաղա¬ 
նի սպանին գնա։ Նսկ յայնմ ալուր իբրև, անկեալ կայր այն Տ՝արե¬ 
գին ի մէջ անկելոցն* եկն Լամազասպ աներ Լաներձագ^ նորուն ան¬ 
ցանել առ նոբօբ։ \Լղաղակեաց % արեգին և ասէ♦ Տէր Լամաղաս- 
պեան9 և. ղիս տես• հրաման տուր նժոյգ մատուցանել, թոզ 
Նայց։ Եւ ասէ ցնա Լամ ազասպեան* Օվ ես դու։ Եւ. ասէ• Եւ# եմ 
Տ*արեգին Մշտունի։ Եւ. ետ հրաման Լամ ազասպեան վահանաւո- 
բացն որ ընդ նմա էին9 ասէ♦ Հ՝ջէՔ և գԷք ահանսդ ի վեր այ 
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նորա և պահեցէք։ Եւ ինքն կանգ։ Ապա իջին վահանաւորքնք ե– 
դեալք զվահանսն ի վեր այ, և կային <պահէին ըստ հրամանի տուե– 
լոյն։ Ապա յետ այսորիկ գտյր Գ անուն ոմն գամապետ (1 դնգա պետ) 
սպարակրացն գնդին մանոլէլեան գօբացն» ետևս ղի իջեալ էին վա– 
հանաւորք ի վեր այ և զ%տրեզ ինն պահէին։ Եհարց ցնոսաք թէ 
Ո՛վ է տյգք և. դուք հ/էմ իջևալ կայք յայդմ տեղւոջ ։ Ասեն նռքաք 
թէ Սա 3՝արեգին Ո*շտունեաց աէլ» էք և մեզ հրաման ետ Լամա- 
զասպեան իջանել պահել զսա։ Եւ. «քեն՛ալ ցասմամբ զայրանալով ի 
րարկութիւն մեն րորբոքէր *Նանունն և. ասէր♦ Այւ^. ուրեմն վերքո¬ 
տին կամի Լամազասպեան զսա իւր փեսայ առնելք /ւ զՀամազաս– 
պուհի զքսէր ի*~ր տալ սմա կնութեան• վասն այսորիկ անխայեաց 
ի դա, պահել հրամայէր։ Եւ տնդէն ոտն աՆեալ էջ ի ձիոյն, եհան 
զթուրն, մատուցեալ ի նա պատառ, պատառ կոտորեալ» անդ էն 
ցրեալ սատակեաց զնա» (Ւուզ* Ե. 

31, Ինչպէս տեսանք Ամմիանոսէ* Նապուհ տեսնելով թէ 
Վազէս կը դանդազէր ընդունել Հայաստանի բաժանման առաջար¬ 
կս ւթ ի լնը% հրաման տուաւ Սուրենայ երթալ դրաւել ղԼայս, ի հար¬ 
կին նաև բռնութեամբ։ Ւայց ըստ Ւուզանդայ կը թուի թէ բը*֊ա 
նութեան հարկ չմնաց• Լայք ինքնակամ ընգունեցան զՍուրէն ք մտ¬ 
նա ւանդ ինքեանք իսկ կանխեցին հրաւիրել զՊարսիկս։ ԱՀա պատ– 
մութիւն I* ուզան գա յք որ միաբան է ընդ Ամմիանու։ Ըսա Ւուզան* 
դայ Մանուէլ յետ մերժելոյ զԱարազդատ՝ խորհրդով տիկնոջն ՀՀար– 
մանդխտոյ կնոջ Պապայք և հաւանութեամբ մեՆամեՆ նախարարտց 
կառնու զի շխ անութ ի ւնն իբրև յանձանձիչ կամ խնամ ակտ է զերկո– 
սին որդիսն Պապայ զԱրշակ և զՎ^աղարշակ, որ տա կա լին չէին հուժ¬ 
կու (չափահասի ի ձեռն առնուլ տէրութեան սանձը% պատուով 
շրքեցուցանելով իբրև օրինաւոր ժառանգս դահուն։ Տեսնելով սա¬ 
կայն երկիրը ւքնացան անօգնական է—քանզի Վ^աղԷս գա շամբ հրա¬ 
ժարելով Հայաստան է՝ քաշաՆ էր լեդէոններն ի պատ՜ճառս պատե¬ 
րազմին Գոթաց—լալ համարեցաւ զՇապուհ առնել իւր թիկունս• 
ուստի և իսկոյն ղրկուեցան հրաւիրակք առ Նապուհ յայանել նմա 
զհպատակութիւն ազդին։ Ուրախ եզաւ Նապուհ, և ղրկուեցաւ Ս«ւ– 
րէն իբրև բարեկամ և օգնական Հքանուելի տասն հազարաւ պար¬ 
սիկ հեՆելովր միայն 9 մ են ամեն ընՆայիւք առ Մանուէլ և թագա¬ 
լս բա կան նշաններով առ տիկինն Հայոց և առ երկոսին ժառանգս 
դահուն։ Այս կը թուի եղան Վայ»ազգատայ մերժման տարին (377)* 
–«Եւ սպարապետն զօրավարն Հայոց Մանուէլ նուաճեաց զաշխար– 
հրս ♦ և զամենայն մեՆամեՆս և զնախարարսն Հայոց առ ինքն ժո– 
գովէր, և էր նա առաջնորդ և գլուխ նոցա• և վարէր զիւ֊ր իշխ**" 
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նութիլեն, և հրաման տալր աշխարհի փոխանակ թագաւորի, և. 
ունէր զաշխարհ ի շինութեան։ Եւ զկինն Պապալ արևալի զՏԼար- 
մանգուխա տիկին, հանդերձ որդւովբն Արշակունեօբ, առեալ զնո¬ 
սա1 ի տեղի թագաւորի կալեալ ի պատիս շրջեցուցանէր։ |քէր^աւ 
իմաստութեամբ և. բազում լաջողութեամբ աշխարհին Հայոց մեեա– 
պէս առաջնորգէր, որչափ եկաց ժամանակս։ է*ալց անուանբ պա• 
տանեկացն Մրշակունեաց, անուն երիցո սն Մրշակ, 1ւ կրտսերոլն 
Վ^ազարշակ։ ՀԼսոսա առեալ ՄանուԷլն սպարապետն իբրև. զսան 
սնուցանէր, և զմալրն նոցա զքԼարմանգուխտ ի մեեի շբի տիկնու– 
թեան պատուէր։ (՝ա|1| լորժամ տեսան Էր ՄանուԷլն, եթէ զոր ինչ 
գորՆեացն ընգգէմ էր հրամանաց իմա գտ լորին &ունաց% աեեալ 
ղմտաւ իւրով, թէ արժան է նմա գէթ զմի ոբ թիկունս առնել 
խորհեցան խորհուրդ ընդ տիկնոջն, և կամեցաւ թիկունս առնել 
զար բալն Պարսից։ Մպա լետ ալսորիկ առաբեցին ՀԼարմանդուխտ 
տիկինն Հալոց և սպարապետն ՄանուԷլ զ*հարջոլլ Մաղխազ հրո– 
վարտակօբ ըեՆալիւբ և պատարագօբ առ քժագաւորն Պարսից, զի 
է նա ձեոս տալցեն և զնա պաշտիցեն, և նմա միամտութեամբ 
Նառալեսցեն, և տալցեն նմա զաշխարհս Հալոց։ Եւ չոդան հասին 
Գարջոլլե և որբ ըևգ նմալն էին ի դուռն թագա լորին Պարսից» 
մատուցին նմա զհրովարտակսն զտիկնոքն 1ւ զսպարապետին Հալոց, 
1ւ ետուն նմա Ղ1Ղ^րաԼ պատգամսն հնազանդուիժեան։ Եւ լոբժամ 
ետես զնոսա թագա լորն Պարսից՝ մեեաւ խնդոլթեամբ ընկալեալ 
այն ո սաք մեեապէս մեեարանօբ պատուեաց զնոսա, և. մեՆաւ պար• 
դէւօբ առն էր զ^էտրջոլլէյ։ Եւ ընդ նմա առա բէր լերկի րն Հալոց 
զ^Յուրէն պարսիկ մի ճոխ ի նախարարազն իւրոց, և ընդ նմա լզեաց 
տասն հազար հեեեալս վա ռեալս սպառազէնս, զի երիժիցէ \) ուր էն 
լաշխարհն Հալոց ի թիկունս օգնականութեան զորավարին Ս՝ աս– 
նուելի, և. պահել ի թշնամեաց զտիկինն զՏԼարմանգուխտ։ Եւ ետ 
թադաւորն Պարսից տանել ի ձեռն \)ուբենալ թագ և պատմուճան 
ե. զվառ թագաւորացն տիկնոջն քՀարմանգխտոլ, և թագս մանկան- 
ցըն որգւոցն երկոցունց, Արշակալ և Վ^աղարշակալ։ քՀսոլն և սպա¬ 
րապետին Մ անուելի սոլնպէս ետ տանել զթագաւորական պատ¬ 
մուճանն ք սամոլր մի և զգլխոլ պատիւ գարգմանակ ոսկի արՆաթ, 
1ւ ի պա տիլ գլխոլ ի վերալ գագաթանն ի թիկանց արՆուոլն հան- 
գոլցբ թագի կապեալ աշխարհաւանգ հանգոլց, և լանջաց պաաիւ 
ապիզակ, որպէս օրէնբ են ոլնել թագաւորաց, և շիկակարմիր խո¬ 
րանք և. ի վերալ խորանին արՆուի նշան, 1ւ սրահտկս մեՆամեՆս և. 
կապուտակ երկնագոլն հովանոցս։ Եւ ոսկի սպաս տաճարին առա բէր 
սպարապետին Մ անուելի, և տալր նմա լիւրմէ ձեռանէ իշխանոլա 
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թ՜իլն մեե ի վերա է աշխարհին Հայոց։ Եւ եկն եհաս Գարջոյլն Ւ«յհ 
խոոունի լևրկիրն Հայոց, և կաՆ՜ զ\)ուրկն պարսիկ տասն հազարաւնէ 
Նկին բերին զպարգևսն տիկնոջն 1ւ մանկանց նորա• սոյնպկս սպա֊ 
րապետին Մ անուելի ունկին պարգևս, և տլագացն և տանուտե֊ 
րացնք իւրաըանչիլր մենամեՆացն Հայոց։ Եւ. յորժամ տեսանկին 
զմեՆարանսն և զսկր թագա լորին Պարսից տիկինն ՀԼարմ անգոլխտ 
և սպարապետն Հայոց Մանուկլ մեհաւ խնգու թեամբ մեՆարկին 
զթուրկնն։ Տային զաշխարհն Հայոց ի ձեոն \)ուրենայ, և հնազան¬ 
գեին հրամանաց թագալորին Պարսից և կարգեին թ ա գա լորին 
Պարսից յաշխարհկն Հայոց հարկս՝ տալ ըևՆայս և պատարագս։ 
Սոյնպկս և մարզպանին Սուրենայ հասս և կոշիկս և զպիտոյէ* 
զռ.ո՝ճկացն9 սոյնպկս և տասն հազարացն դարման և կերակուր ըստ 
պիտոյիցն։ Եւ սրտի մտօը արարին իւրեանց թիկունս , և ակր 
գտեալ իւրեանց զարըայն Պարսից՝ կային ի Նառայութեան նորա: 
Եւ ստկպ ստկպ դեսպանը թագալորին Պարսից երթային և գային 
յերկիրն Հայոցք մեՆապկս զմտերմութիւն միամտութեանն որ կրնՆ 
ցուցանկին թագալորինք և նա ստկպ աււաըկր պարգևս տիկնոջն՝ 
ՏԼարմանգխտոյնք սոյնպկս և զորավարին Հայոց XV անուելի։ 8ոյժ 
մտերիմ և սիրելի լինկր Մանուկլ թ ագաւորին Պարսից ք և մեեա– 
պկս փաո.աւորեա լ աւագանայր ի ն մ անկն» ^ուք» Ե» Լէ»)* 

22. Ըււա ուզան գա յ՝ Մերուժան տեսնելով զՄանուկլ այն֊ 
պկս փարւաւորեալ՝ կը գրգո.կ գնա ըսութեամբ, որպկս թկ Նա֊ 
պուհ կամկր տալ սպանանել զնա ի ձեոն Սուրենայ։ Մանուկլ որ 
գիտկր Նապհոյ նենգաւորութիւնը՝ կը հաւատայ Մերուժանայ 
բանսարկութեան և զայրանալով կը հալսւեկ զՍուրկն իւր տասն 
հազարալ, կեանըը միայն շնորհելով նմա։ Նապոլհ երիցս 
կը ղրկկ Ս՝անուելի վրայ, Ըա19 ^ա1Ք ՀՐ յաղթեն։ Մերուժան վեր֊ 
ջին անգամ կու գայ աւելի մեե բանա կա լ, յաղթուելով կ՚սպան– 
ուի։ Մանուկլ, Վ^արազգատայ մերժման թ ուականկն հաշուեյով* 
իբր եօթը տարի կը վարկ զիշխանութիւնն, ի մեն պատուի ունելով 
զաիկինն քՀարմտնդուխտ և երկ ու արըայազուն իշխաններն զԱրշակ 
և զ^Լաղարշակ, և յետ ամուսնացուցանելոյ զնոսա մեՆ շըեղու֊ 
թեամբ՝ կը մեռնի, յորդորելով ղորդի ի*֊ր զթրտաշիր կալ մնալ հա– 
ւատարիմ իւր ք^*իկ տերանց Արշակունեաց, պատմելով ի*֊ր հալա֊ 
տարիմ վաստակն առ. ազգն, և պատուկր տալով չառնել կոՆ ի 
վեր այ իւ֊ր* բմւբկ, Մանուելի լ կը մարի նաև հայ ազգին 
կեանըը։ Բարեպաշտն ք^կոդոս, ինչպկս ւիթցինըք ցանկալով իւր 
ընդարձակ երկիրներոլն վրայ յաւելուլ պատառիկ մի ևս ի Հայոց% 
կը *^աՀի Հայաստանի բաժանմանք և իբրև երկու տարի ետըը (386)* 
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յետ մահուն ՍԼրշակալ, որ գո^ եղաՆ էր թագաւորել ալն փոքրիկ 
մասին վրալ, մինչ նոսրով ոմն տռալ պարսկական մեեագոլն մասին 
թագաւորոլթիւնը կը ի*֊ր բաժնէն հալ թագաւորութեան 
անունը, չտալով |ա^ււ^ք. Ար շակար—ձՄերոլ ժանն Արեր ունի իբրև, 
տեսանէր զալն ամենալն փառս աւագութևան, որովք 24*եզացոլց 
զՄանուէլ արքալն Պարսից, զի որպէո զեղբալր կամ զոր դի ալն- 
պէս պատուեաց զնա% լոլժ նախանձէր, և. խնգրէր նա հնարս հնա¬ 
րեր հանել զնա լտչաց թաղաւորին Պարսից։ Եւ իբրև, ալլ հնարս 
ինչ ոչ կարէր գտան ել դուրս նենգութեանց առ. Պարսիկս ընգ որ 
մտցէ% ապա խորհեցաւ նա ընգ միտս իւր զնենգութիւն չար, և. 
կեղեաւորութեամ բն իւրով զգորՆ իւր լառաջացոլց։ Տի իբրև, նալե– 
ցաւ. ի միամտութիւն զորավարին Մանուելի* սկսաւ նախ հպատա– 

կութեամբ զմիտսն գողանար նախ մտերմութեամբ հաճել զմիտս 
նորա, ապա գանձն ի*֊ր հոգաեու և. խնամակալ երևեցուցանէր 
նմա։ Ապա եկեալ գուշակութիւն առնէր նմա սուտ ի քմաց 
իւրոց9 թէ %իտասջիր գոլ.9 ո ՄանուԷլ, զի դեսպան լևալ է յար– 
քալէն Պարսից, լա զագս քո բերետ լ ունին հրաման առ Օու րէնն, 
զի զքեզ կալցին կապեսցեն, կամ աստ էն սպանցեն, կամ ոտիւք /ւ 

տանել առ 
թագաւորն Պարսից: Արդ ղուն գիտա, տես խորհեաց ընգ միտս 
քո, թէ զինչ գորՆեսցես: Եւ եզև լորժամ լուաւ զալս ՄանուԷլ 
կալր զարմացետլ հիացեալ ընգ միտս իւր և ասէր, թէ Ջիք իմ 
լանցուցեալ աս. Պարսիկս« էր ազագաւ զալն առնիցեն մեզ։ Եւ ասէ 
Մերուժանն ցՄանուէր Եօ ՛ճշգրտեցի և հաստատեցի, զի իրքդ աԼ*է 
ստոլգ են« ես մեեաւ սիրով և հոգաբարձութեամբ գուշակ եղէ քեզ։ 
Նբրև հ աւատաց բանին Մերուժանալ ՄանուէլՍ և. կարհեաց ի 
միտս իւր* թէ ստոլգ են բանքն ալն զոր լուաւ ապա գունդ կաղ– 
մեաց 1ւ զօր բազում առ ինքն կսւտեաց զօրավարն Հալոց ՄանուԷլ։ 
Ել մինչդեռ խազտզութեամբ \)ուրէնն իւբով բանա կա ւն բանակեալ 
էր լանհոգս լանկարՆս և աննենգ խաղաղութեամբիբրև, ոչինչ 
Դո1ք Ւ մ էջ նոցա նենգութիւն գաւաճանութեան ըստ համբաւա– 
հան չարագորՆն Մերուժանալ* լանկարեումն լեղակարՆումն զօրա¬ 

վարն Հալոց Մանուէլ հասանէր անկանէր ի վերալ բանակին 0#ււ– 
րենալ, և զտասն հազարսն զՊարսիկսն միանգամ ալն կոտորէր։ 
Ւալց զմարզպան \3ուրէնն միաձի արձտկէր, շնորհել զարևն իւր 
պարգև արարեալ։ Եւ զարմացետլ Աոլրէն ընգ իրսն ընգ ալնոսիկ, 
թէ ընգէր, էր ազագաւ նա զալս արգելք գորՆեաց, և ասէ Ս*ա– 
նուէլ ց\)ուրէն* ՀԼքեզ վասն բարեկտմութեան սի լալն արձակեար ող¬ 
ջանդամ երթիջիր զճանապարհս քո, ալլ ես ի Պարոկաց ի խաբս ալլ 

ձեռօք և պարանոցաւ կապելով մեՆաւ զգուշութեամբ 
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ոչ անկալց։ Եւ ինբն Մանուէլ զգունդն կազմ էր և դարսն պատ ր աս- 
աէր, 1ւ գիտաց ալնուհետև, թէ մերն թշնամութիւն լարոլց և մևե 
գրգււութիւն ընդ թագաւորին Պարսիդ։ Եէ– լալնմհետէ զօրավարն 
Հալոց Մանուէլ հանդերձ ամեն ալն գնդաւն զտիկինն ՀԼարմանդուխտ 
զկին թագաւորին Պտպալ ի գլուխ առետլ ի տեղք։ թագաւորացն 
շրջեցուց անէին, և ինբեանբ կալին ի մարտի պատերազմին լա դադս 
շինութեան աշխարհին Հալոց լամ են ալն կոզմանց ընգ թշնամիս և. 
րնգ սահմանակիցս որ շուրջ զիւրեամբբ էին, և աւելի ընգ զօրսն 
Պարսից զամենալն աւուրս կենաց իւրոց։ (՝ւ«|1| Մերուժանն գնալր 
անգր աո թ ադա լորն Պարսից ամրաստան զՄանուելէ։ Ա*պա թա¬ 
գա լորն Պարսից արձակեաց ի վեր ալ Հալոց զ\*ումանգ Նապուհ* գալ 
առնուլ աւերել զերկիրն։ Եկին հասին նոբա մինչև ի սահմանսն 
Հալոց որ լՄտրպալական կուսէն էր։ Նբրև զալն լոէր զօրավարն 
Հալոց Մանուէլ գումարէր զզօրսն իլր րոտ բռշոպ ժամանակին 
որ չափ և եկն ի ձեռն իւր% բոան հազար , և ճեպեաց Մանուէլ և 
եհաս ընգգէմ գնդին, և արկանէր ի սուր զզօրսն Պարսից, և զէու֊ 
մանդ Նապուհն ս պան անէ ր, և գարձեալ ելանէր մեՆաւ լաղթու֊ 
թեամբ։ Մպա լետ ալսորիկ Վարազ ոմն զորավար թագաւորին 
Պարսից գալր հասանէր լերկիրն Հալոց տալ պատերազմ ընդ Մա– 
նուելի սպարապետին և ընգ ամենալն գնդին Հալոց։ Ասք ա կազմէր 
պատրաստէր սպարապետն զօրավարն Հալոց Մանուէլ հեՆեալս 
սպաո֊ազէնս տասն հազար, և եկեալ տալր պատերազմ ընդ Վարա– 
զտլ։ Հաբկանէր և սատակէր, ք^ջէր զնոսա ի միջոլ, և գլխովին 
զՎարազն սպանտնէր» թափէր զկապուտ սաստիկ, և զզէն 
զօրացն, և գառնալր մեՆաւ խաղաղութեամբ։ Ցետ ալսր ամենալ– 
նի արլա բեաց թագա լորն Պարսից զՄո.իկանն ի վեր ալ երկրին Հալ¬ 
ոց ։ Եկն եհաս նա հանդերձ ամենալն բազմութեամբ զօրաց իւրոց 
լերկիրն Հալոց, և էառ. զկողմն մի երկրին Հալոց, և բանակեալ էր 
լԱրտ անգան դաշտին։ Մնկանէր ի վեր ալ բանակին Մանուէլն ի գի֊ 
հխըի։ և անդէն աււհասարակ ընգ սուր հանէր զամենեսեան ի զա- 
կիշն, և զՄ ռփկանն սպանտնէր, և ոչ զմի ոչ ապրեցուցանէր, և 
թափէր աւար բազում» (Ւուզ. Ե# ԼԸ— 

Ա|ս պատերազմներէն ետ բը եղաւ ւս ևս և մեե լտրձա- 
կումն Պարսից, առաջնորդ ութեամբ Մերուժանալ։ Ւուզանդ ալս 
մեե պատերազմին պատմութենէն առ աջ կը լիշէ եօթնամեալ խա¬ 
ղա ղութեան ժամանակ, իբրև ժամանակ լանձանձչութեանն Ս՝»– 
նուելի, և արդարև Վար ազդու տալ մերժման թուականէն (37/) 
հա շո ւելով մինչև 383, որ է հաւան ակ տնագոլն թ ուական մա- 
հոլանն Մանուելի՝ կը գտնենբ եօթը տարի։ ԱՀա Ւ ուզան դալ Ւք՝. 

0ւցւէւ26շ1 



175 - 

գլուխը, որ ունի Ս*անուելի լանձանձչութեան ժամանակին համա- 
րւօա պատմ ութիւնը մինչէւ ի բաժանումն թադալորութեանն* ւԵւ 
լետ ալսորիկ (ալսինըն լևտ վանելո/ Մանուելի զ\)ուրէն և Պարսից 
զերրեակ լարձակումն, ինչպէս նաև. Մերուժանալ պատերազմը զոր 
պիտի պատմենը) ամս եւթն, և ալլ ոչ ևս լաւելին զօրըն Պար- 
սից ժտել ինչ մտանել ի սահմանս Հալոց, և եղև խազազութիւն 
երկրին։ հլ ժողովեցան առ զօրավարն ՄանուԷլ ամեն ալն ցրուեալը 
երկրին, եկին անկան ալը լալը, և էրին բանակեալ լան հոգս, և զօ¬ 
րավարն ՄանուԷլ առաջնորդէր նոցա։ Եկին ապա և մնացորդը ի 
տան էրն Եիւնեաց, պատանեակը երեը մնտցեալը ի կոտորան էրն Պար– 
սից, աո. զօրավարն Հալոց ՄանուԷլ, և անուանը նոցա% միսւմն Թա– 
բիկք մ ի լսումն Օաւ/ և մ ի լսումն Վ^աղինակ։ Եւ ընկա լալ զնոսա 
զօրավարն Հալոց ՄանուԷլ, և եղև. նոցա օգնականդ և դարձ արար 
նոցա լերկիրն իւրեանց♦ և կացոլց տէր զՒաբիկ ի վեր ալ երկրին 
և զերկուսն ևս ըստ իւրաըանչիլր չափ ու, և էր Ւարիկ նիզակա¬ 
կից զտմենալն աւուրս կենաց նորա։ Ղւոլնպէս լամենալն դա լառս 
կացուցանէր սպարապետն Հալոց ՄանուԷլ նա հա պետս և տեարս 
դաւառաց դաւառաց, և առաջնորդէր ամենեցուն խապազութեամր։ 
Եւ. ամենալն երկիրն Հալոց էր ի խադաղութեան ընդ հովանեաւն 
Մանուելի զա մ են ալն աւուրս կենաց նորա* ամենալն մարդիկ 
րին Հալոց վալելէին լաւուրս իւրեանց, ուտ էին և ըմպէին և ուրախ 
լինէին զալն ամս եւթն տէրութեանն Մանուելի, մինչև ի բաժա¬ 
նումն երկրին Հալոց և ի ըտկտումն թադաւորու թեանն» ^ուք* 
Ե. Եք*), 

Ալս միջանկեալ գլուխը դնելով կու դալ Ւ ուզանդ պատմել 
Պարսից վերջին և մեե լարձակումն ի վեր ալ Մանուելի առտջնոր– 
դութեամբ Մերուժանալ, որ և կ՝սպանուի ալս պատերազմին մէջ*- 
«ՍԼպա Մերուժանն Արերունի վաղուց ևս լաւուրսն Արշակալ ար– 
ՔաԺ ԺաԼ է՜/1 ապստամբ ի թադաւորէն Հալոց, ինընակամ ձեռս 
տուեալ լարըալն Պարսից, և զօրէնս ւՏտզդեզանցն լանձն առեալ էր 
և ոլրացեալ զհաւատսն ըրիստոնէութեան, և բազում անդամ լեալ 
էր առաջնորդ զօրացն Պարսից, և ւքեն՜ ամեն չարիս անցուցեալ էր 
ընդ երկիրն Հալոց և տա կա լին էր նա առ թադաւորին Պարսից։ 
Ապա գրդռեաց Մերուժանս ալս զթադաւորն Պարսից, և առեալ 
զօրս բազումս ի նմանէճ ևկն եհաս (երկիրս Հալոց։ Եւ. էր սորա 
մեՆաւ պարՆանօը պարՆեցեալ առ թադաւորին Պարսից, զի կամ 
կա լեալ կապեալ տարցի զՄանոլէլե առ թադաւորն Պարսից, և կամ 
զդլուխն հատեալ զաո ս§ջեաւ րերցէ թադաւորին Պարսից։ Պ*ալր 
հասանէր ամենալն բազմութեամր զօրացն Պարսից ի դաւառն 
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Կոլւճէից, և ինբն իւրով սեպհական դնգալն» հրոսիւն ժողովելով 
մեկնկր զա տաներ յԱր եաց գնդէն։ ^ամէր Հանպատրաստից ԳաԼ 
անկանել ի վերա է Մանուելի, միայն անձամբ անուն առնուլ, և. 
ինբեամբ միայն կատարել ջանայրէ ի պարՆանս իւր անձամբ վճա– 
րեալ զգորե պատերազմին։ ՎաււՆ այսորիկ այսպիսի բանս խօսէր 
ընդ զօրավարսն \Լրեաց գնդին և. ասեր» եթե Ես նախ երթալց 
լրտեսեցինք և զձեզ տարայց ի վերայք զի այսպես դի։ րաւ էի ղի ի 
բուռն արկանել գնա։ Եւ ինբն զի*֊ր դունդն առեալ խազայր զայր 
հասաներ էերկիրն ^\ոգ գա լառին և ինբն զտեղի առեալ առներ 
տես ի բանակն Մանուելի։ Եւ. գային հասանեին լրտեսբն և գի¬ 
տեին զՄանուել։ զի եր բանակ նոցա ի Ւագրևանդ դա լառին ի 
ք^ադուան ալանի* որ ե մօտ յաւերակսն քԼարեհաւան բա դարի։ Ե– 
կին դիտեցին դե աքն զբանակն Մանուելի , և. զերամակ ձիոց բանա¬ 

կին լորում վայրի կայինք էւ չոդան տանել զրոյց նմա։ Եւ խորհե– 

ցաւ նա առնուլ զերամակ բանակին• այն մ ուշ առներ> ի***ԳաԺ1է 
եղեալ ասեր պարՆելով առաջի իւրոց զօրացնք թե Վ^ադիւ յալս ժամ 
իմ կտլեալ կապետլ ընկեցեալ զՄանուեքն, էւ յանդիման նմին զկին 
նորա Վ^արդանոյշ խայտառակեալ իցե։ Եւ֊ չոլ արարեալ կատարել 
զդորՆն* յոր փութացեալ կամեր հասանել։ Եւ. ի վայրսնք ընդ որ 
գալ եր Հ^դին ընդ ճանապարհն* լերինբ ինչ, որում ի բնակչացն Եք– 

ջերը կոչեն։ Եւ. մինչդեռ գայր Մերուժանն ի ՛ճանապարհի դնդաւն 
իւրով* դիպեցան նմա ուղէւորբք լորս հարցաներ Մերուժանն և ասեր• 

ճանապարհս ի ք^տդրԼւանդ ընդ որ երթայ։ Եւ ուղէւորացն տոլեալ պա¬ 
տասխանի* ասացին• ճանապարհ ընդ Եղջերս ե։ Եւ մեՆապես խտրեաց 
0 երուժանն ընդ միտս իւ֊ր* տրտմեցաւ ընդ բանսնք սակայն տայր 
դրաման չարաչար բարշել զուղևորսն էւ եեեել։ Եւ ինբն անցեալ 
ըստ ուղին իջաներ ի հմայս բաղդեութեան, զբուես հարբաներ* 
էւ ոչ դոյր նմա յաջողակ յուռութ կախարդանացն յոր յուսայրն։ 
Ասքա սրտմտութեամբ մեՆալ զիւ֊ր դետսն առաջի արկեալ յերա– 
մակակայն արշաւեր, զի հնար լիցի նմա նախ ըմբռնել։ Եւ հասեալ 
ի տեղին* զերամակ ձիոցն ոչ գտանեէ»> վասն զի լԱստուեոլ այնպես 
իմն ևղէւ իրաւունբ պատրաստութեան Հայոց գնդինք զի սպարա¬ 

պետին Մանուելի ամենայն Հայոց գնդին տուեալ եր ժամ յորս եր- 

թալոլ* վասն այսորիկ դիպեցալ զի զամենայն երամակն ի շեն եք 
աեեալ. և նոբա դեռ որսոյ պատրաստեալ եին ի հեՆանել։ Եւ անտի 
դուժաւոր հա սաներ աո զորավարն Հայոց Մանուեէ 1 թե Պ՝իտա, տեոք 
ղի Մերուժանն Մրերոլնի հասեալ ե բազում գնդաւ ի վերայ բո։ 
Ասք ա կազմեցան ըստ նմին9 պատրաստեցան ամենայն զօրբն Հալոց 
գնդին9 և Մանուել սպարապետն« էւ մտին առաջի սուրբ ոսկերտցն 
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՚քՀովհաննու որ կալր լաքեմ գելդ, ուխտավոր լին էին և խնգրէին յԱս– 
՝աուծո|է զարգար գատաւորն լօ գնա կան ութ ի լն կոչէին լինել նոցա 
–ալցելու օգնական։ Եւ անտի ի դուրս ելեալբ՝ զտի կինն \Լրշակունի 
հանգելւձ ւՏ անկամբբ Արշակաւ և Վաղարշակաւ զնոսա և զիւրեանց 
կանանին րնգ նոսա արձակեա լ լամուրն լուղարկէին ի լեառնն 
մեե որ անուանեալ կոչի Վ^արազ։ Եւ զւմանուկն Արտաւազգ որգի 
Վ^աչէի րնգ կանանին տալր հրաման երթ ալ Ս՝անուէլ* իսկ նա ոչ 
հաւանէլւ« չաոնոլր լանձն։ Եւ էր նա. ի տիոց տզալ, և. ըստ ման- 
կութեանն օրինի, ըստ կրօնից (ո ովորութիւն^ Հալոց, որպէս օր էն 
էր զգլուխ մանկտւոլն գերեուլ սոլնպէս ի ժամանակին գերՆեալ 
էր զգլուխ մանկանն \Լր տ տ լա զգա լ, և. ցցունս էր թողեալ և գէս 
արձակե ալ։ \\պա իբրև, ոչ հաւանեցաւ նա ըեգ կանանին երթաք 
մտրակ ի վեր առեալ Մանուելի տանջէր զմերկ գլուխ 1էրտաւազ– 

*գալ, սաստ էր նմա չերթալ ի պատերազմ վասն մանկութ եան ժա¬ 
մանակին տիոց։ Նսկ նա առ. նորա ականէ գնաց ըեգ նոսա« բալց 
ապա լետոլ վառետլ կազմես»լ պատրաստէր երթալ զկնի պատե¬ 
րազմին։ Ա|^ լորժամ զտիկինն ամենալն աղխիւն լուղարկեցին լա- 
մուրն՝ ինբեանբ վառեալբ կարգեալբ կազմեալբ ի պատերազմն, ի 
մի վտլր գումարեալբ, նշանս արձակեալբ, գրօշս փողփողեալս, ընգ 
Ղ՝եւղն աւան ի գուրս ելանէին ըեգ կողմն արևմտից• և անգէն 
ընգ առաջ ելանէր նոցա Մերուժան իւրով գնգտւն որ եկեալ էր 
ի վեր ալ նոցա։ Եւ չարագորՆն մեղաւորն Մերուժան զի*~ր ղղէ*են 
և զտրգ 1ւ զնշանն սազաւարտին բազմաց եգեալ էր զնոյն օրի– 
նակ , և զբաղում ս լիւր կերպարանեալ էր ի մէջ իւրոլ գնդին ք և. 

՚փնբն զի*֊ր նշան ոչ ունէր։ \3ակալն XVանուէլ իբրև, տեսանէր զնո– 
ցա գունդն՝ հանդերձ իւրով գնգաւն առիւՆաբար վարազօրէն յար– 
ձակեալ ի նոցա գունդն խառնևցաւ ♦ ուշ եգեալ ալնոցիկ որ զՄե– 
րուժանալ նշանսն ունէին՝ համարէր եթէ զՄերուժանն սպանա- 
նիցէ։ Եւ զբաղում ախոլենից հատանէին զգլուխս, որբ զնոլն զնո– 
րին Մերուժանալ ունէին զնշանս, և տեսանէին զի չէր նա։ Ս.ս^ա 
խօսևլ սկսանէր սպարապետն Մանուէլ րնգ իւրում նիզակակցին 
Խաբկան և ասէր• Տեսանես բանի խաբեաց զմեզ կախարդն Մե¬ 
րում ան* ալլ իմ Լւ նորա լառաջու շատ լեալ ի միոջ վտլրի ի հաչ~ 
աութեան ժամանակի՝ նշան մի գիտեմ ես զնորա, զի լորժամ ի 
ձի հեՆեալ էր՝ երան բարձի նորա ոչ լանձին և. ի եունկն ոչ հա¬ 
ստն էր, տլլ ի բացեալ կալ ի ձիոլ անտի։ XԼրգ եկ, զոլգ հասարակ 
ալսմ նշանի ուշ գիցուբ, թերևս ճանաչել կարասցուբ զղ֊իլթ բուէ* 
իցն զկախարգն։ Աւպա զոլգ միտ եգեալ երկոցունցն, և տեսեալ 
զՄերուժանն՝ ալնու նշանաւ Նանեան• տեսին զի լալլակերպս լեալ 
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էրք զի*֊ր նշանսն ոչ ոսնէր։ Ապա ձայն տոսեալ յաււաջ կոչեաց 
զՄերոսժանն Մանոսէլ և աս է– գնա* Ա՜՜յ կախարգք քք^րբ խաբես 
զմեզ, և. վասն հո և. գայլս ևս տաս ջարդել* այլ մեբ հրանետհ 
զբեզ զի ասագիկ կաս9 և ապրել Հլեզ չիբ հնար այսօր ի ձեռաց 
մերոնք ղի այսօր է ահ կատարեաց գչարիս հո տէր Աււաոււէ»)՛ ի 
գլոսխ հո և մատնեաց զբեզ Տէր ի ձեռս մեր։ Նսկ յորժամ զայն 
էսէը Մերոսժանն% անդէն վաղվաղակի նիզակ առեալ, յաոաջ խա¬ 
զագետ լ ախոյեան ելան էր Մանոսելի ։ Սակայն յորժամ հարկանէին 
երկոՀեան զմիմեանս նիզակօբն, Հանգի երկոհ եան արՀ%ւ յաղթ՜Հ 
էին՝ ի ձիոյն յերկիր անկան էին, և անգէն նիզակակիցն Մանոսելի 
ք^աբիկ աէր գա սառցին Ս իսնեաց հասանէր, նիզակ աս ի վերոսստ ի 
վայր ի կողին կարէր (զՄերոսժան) ընդ գետինն , և ոչ կարէր յա ու¬ 
ներ Նսկ զսպարապետն Մանոսէլ իսր վարասանդա սպասրն Iերի¬ 
վարն հան էին9 և զՄերոսժանայ զգլոսխն ի բաց հա տան էին * և 
ամենայն զօրացն լինէր փախուստ, իբրև տեսին թէ Մերոսժանն *| 
մեռաս։ Եւ աստի գունդն Մանոսէլեան խրախոյս առեալ յարձա– 
կեցան զհետ Մերոսժանեան գնդին* հարկանէին սատակէին զնոսա, 
և զմի ի նոցանէն ոչ տպրեցոսցանէին։ Այլ մանոսկն Արտ ասա զգ 
ի Մանոսելէ գաղտ եկետլ էր ի ՛ճակատն * վառեց աս կազմեցաս և 
եմոստ զանխոսլ ի Մանոսէլեան գնդէն առ֊ ափն Նփրատ գետոյ, 
եհար սատակեաց ի Մերոսժանեան գնդէ անտի անթիս բազոսմ 
սսրոռազէնս։ Ե*. նշանակիր մի ի Մերոսժտնայ իբրև ետես ,Ար 
քքք ասազդն՝ յրնչռէցր երագ, զի տեսանէր գնա պատանեակ մի կայ❁ 
տառ տնմոսրոսս, երեսօհ գեղեցիկ, ապա զեշանն ղնիզակասն պա- 
տեալ յարձակեցաս ի վերայ նորա։ Նսկ նա ընդ գիրկս մտեալ հար- 
կանէր զայրն նետիս, և կարանէ ի կարան թափ հանեալ զնետն \ 
ի ցամահ ընկենոյր գնա։ Ել առեալ զնիզակն, զհետ մտեալ փա– 
խստէիցնք ընդ սոսր հանեալ զզօրսն Մ երոսժանա յ ասելի Հան զա– 
մենեսեան Արտասազդ որդի Վաչէի մանուկն կոտոր էր* և ինքն 
մեհաւ անոսամբ և բազոսմ ասարաւ դառնա յր* և զօրրն բերէին 
զկա պուտն զոր թափէին ի զօրաց թշնամեա ցն ։ (՝այյ յա սուր յայն– 
միկ մեՆ վնաս անհնարին* զի զՎ^աչէ, զերկրորդն Մանուելի, 
ձին զուլամբ երթեալ սպանանէր* սոյնպէս և զ*Նարջոյլ Մաղխազ 
ձին տարեալ սատակեաց, վասն զի ի տրմուղ թերավարժ ձի <չե– 
հետլ էին երկոբին։ Նբրև գառնայր Մանոսէլ երթալ ի բանակն 
տիկնո^ տանէին րնդ ինրեանս զգլոսխն Մ երոսժանա յ, և Սամոսէլ 
որդին ^Լտհանայ ոչ դիպեցաս ընդ Մանոսելի, զի դարձաս նա ի 
բանակն։ Սակայն յորժամ տեսին զգլոսխն Մերոսժանայ կ անայր 
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բանակին Մանսւելի1 մեծաւ աղաղակտւ ճիչ բառնային, զի նորա 
այսպես համա բեզան թ՜ե այն գլուխ Եամուելի ոբդւոյ Վշահան այ 
իզե> վասն զի նման միմեանց կին երկորետն, Մեբուժանն և Սա– 

մուել։ Ապա տեսին զգլուխն Մեր ուժանայ, զի ի ցիցն երկայն 
կախեալ էր, յալն ժամ Նանեան եթե էե Եամուելայ, այլ Մերոլժա– 
նայ Արծրունւսյ։ %Ապա եկին բերին զմարմին Վ^աչեի ի բանակ 
անդր, հօրն Ար տաւազդայ, և զմարմինն %արջուլաչ Մաղխազոլ 
ոռխոռունւոյ, եդին աշխար մեծապես և. լացին զնոսա։ Եկին բե¬ 

րին զայրն նշանակիրն Մերուժանայ, զոր եհարն Արտաւազգ նե– 
տիւն, և. ամենայն որ զարմ անայր ընդ այն, զի նետն թափ կա- 

րտնե ի կարան անցեալ եք* էը՜ըն– տեսին զեա՝ (1),|։տաւա^) ապ– 

րեցալ ի մահուանե* Ա/ք իբրև լուան զօրրն Պարսից, զոր թողեալ 
եր Մերուժանայ ի գալ առն 4 սրճեիր* թե սատակեցաւ Մեբուժանն 
և կորեաւ գունդն որ ընդ նմա* և ինրեանր ի Պարսից երկիրն 
էհախստական գնացին» և Հայոց երկրին լիներ խաղաղութիւն բա¬ 
զում՝» (Ւուզ* Ե. 

ճիՔ տարակոյս, թե ինչպես Ւուզանգայ պատմութեան ու¬ 
րիշ մասերուն, մանաւանգ պատերազմի նկարագիրներուն մեջ՝ 
նոյնպես ի սոսին կան անվնաս աւելաբանութիւններ, սակայն չե 
անհա լան ական, թե Շապուհ փորձեց բանիցս անգամ նուաճել 
զ Լայս զին ուր յետ մերժուելուն Եուրենայ, մինչև մահուամբ Մե¬ 
րս ւժան այ բանսարկուի վերցաւ գրգռութիւնն, և յարձակմունր 
դագարեցան։ Ա|ււ վերջին պատերազմին պատմութեան մեջ յիշուած 
մանր պարագաներ են, ինչպես Պ՝արեգնի (հշտունւոյ սպանման, Ս՝ ա– 
նուելի և Մերուժանայ մենամարտութեան, Արտաւազգայ մանկան 
րաջութեան,—–որոյ վասն և ազատեցաւ ի մահուանե» որում կը 
թուի թե արժանի եը րստ զինուոբական օրինաց՝ հակառակ հրա– 
մանաց սպարապետին մտնելուն համար ի ՜ճակատ—կանանց կոծե¬ 
լուն զԱամուել Մամիկոնեան, զգլուխն Մերուժանայ վասն նմա– 
նութեանն կարծելով գլուխ Եամուելի, այլովրն հանդերձ, պարա– 

պ աներ զորս այնպես մանրապատում կ՝ընե Ւուզանգ՝-կը թուի թե 
ականատես եը պատմիչն այս պատերազմին գիպաց։ Արդարև զար¬ 

մանալի ե* ինչ բաներ որ կը թուին չնչին* կը յիշե ք* ուզանդ, 
ինչպես Մերուժանայ սրունից հեռի մնալն երիվարեն ի ձի ա– 
վարութեան, պատանեկաց գլուխը գեբծուլ և ցցունս թողուլն 
նախնի Հայոց ըսա հին արևելեան սովորութեան, և այլ սոցին 
նմանր՝ են արդարև նշան անմեղ հաւատարմութեան մեր միամիտ 
պատ մ չին։ 

ՁՅ. ֆուգանդայ Ե* գպրութեան վերջին (Ւ^) գլուխն ունի 
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զպատմութիւն Մանուելի թագաւորեցունելուն գորգիս Պապայ |Ար– 
շակ և. զՎ^աղարշակք հիվանդանալուն և֊ մ ահս լան ։ Ս՝անուէլ յեա 
ամուսնացուցանելոյ զերկոսին Արշակունի (արքայազուն՝) իշխանսք 
տալով աոաջնոյն (Ա.րշակայ)9 որ էր երէցն9 զդուստր իւր Վ^արդան– 
դուխտ9 և երկրորդին՝ զդուստր ասպետին քՒագրատունլյոյք և. առ.- 
նելոլ նոցա փաոալոր հարսանիս ի հարին՝ կը թագաւորեցունէ 
զնոսա 9 զՎ^ավարշակ կրտսերն առնելով երկրորդ նմա9 էւ ինքն 
հիվանդանալով կը մեռնի9 ինչպէս արդէն հիշեցինք՝ ազնիվ խրատ- 
ներ տալով իւր որդւոյն Արտաշրի9 և իւր թաղման համար տալով 
մասնաւոր պատուէրներ 9 և հանելով յըեչից իւրոց ամբտւ ողոր- 
մութիւնս աղքատաց 9 և բազում գանձս (գումար՝) եկեզեցեաց՝ կը 
մեռնի ի մեՆ սուգ հտմօրէն հայ ազգին« —«Ապա յետ այսր ամե¬ 
նասևի զօր արարեալ զորավարն սպարապետն ՄանուԷլ9 հանդերձ 
Արշակունի տիկնաւն և. մանկամբքն երկոքումբք Արշակաւն 1ւ Վա– 

* ղարշակաւ, հանդերձ ամենայն բանակաւն Հայոց9 մեՆամեՆ ալա¬ 
զա լնովն նախարարօքն երևեալ հա սան էր ի գաւառն հարնոյ9 և. 
ամենալև տանուտեարք ընդ նմա։ Եւ տայր սպարապետն Ս՝ ա– 
նուէլ զդուստր իւր Վ^արդանդուխտ կին Արշակայ մանկանն Արշա– 
կունւոյ9 և փեսայ իւր առն էր գնա։ Առնէր հարսանիս 1ւ եղյբօր 
նորին Վ^աղարշակայ9 և տայր նմա զդուստր ասպետին Ւադրա– 
տունւոյ ի Սպեր գալառէ9 որ թագադիրքն թագա կապքն լեալ էին 
ի բնմէ ազգին թագաւորութեանն Արշակունւոր և մեՆապէս արա- 
րեալ զհարսանիսն ամենայն երկիրն Հայոց՝ ցնՆացեալք խնգացեալք 
էին ընգ այն մեՆ խնդութիւն ոլրախութեան։ Ապա յետ այսո ըէկ 
գարձեալ ի մի վայր մ՜ողովեալ զաշխարհ ամենայն զմարգիկ երկրին 
Հայոց՝ թագաւորեցոլց զմանուկն Արշակ երկրին Հայոց 9 և. քՎա– 
ղարշակ երկրորդ նմին։ Ել ընդ այն 1ւս ցնՆացեա լ առն էին մեՆապէս 
ուրախութիւն և ցնՆութիւն ամենայն երկիրն Հայոց։ Ապա յետ 
այսորիկ հիւանդացաւ սպարապետն զորավարն Հայոց Մանուէլ 
զախտ հիւանդութեան մահու ք և կոչեաց ղորդի իւը զԱրտաշիր 
1ւ ետ նմա զտէրութիլն իւր և. զսպարապետութիւն զորավարով– 
թեանն իւրոյ։ Եւ. պատուիրէր նմա հնազանդ հպատակ կալ ար¬ 
քային Արշակայ և լինել միամիտ 9 ջանալ վաստակել և. տալ պատե¬ 
րազմ փոխանակ աշխարհին Հայոց9 որպէս քաջ նախնիքն ի վերայ 
աշխարհին մտադիլր մ եռան ել։ ՀՀի9 ասէ9 առ Աւ#աու–ա&՛ այն արդտ– 
րութիւն մեՆ է և ընդունելի, և ոչ Ասսաւա^ թողու ի ձեռաց 
յորժամ այնպէս լինիք։ Ածուն քաջութեան յերկրի թողուք և. զար¬ 
գար ութիւն յերկինս ընՆայեցոլցանէք. և ամենևին ի մահուտնէ մի 
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^՚րկնչիբ, այլ յուսասջիբ /ա/^ զամենայն արար և ^աստատեաց • 
և զնենգութիւն և զպղեութիւն և զչարութիւն յանձանց ձերոց ի 
բաց արարէբ, և զա էր Ասաուա^ սր բութ՛ երամր և միամտութեամբ 
պաշտեցէբ, և ի վերրալ աստուաՆապաշտ աշխարհի համարձակում 
թեամբ մեռարուբ, զի այն ինբն մահ վասն Ս»ստուհ ոյ է, փոխա¬ 
նակ եկեղեցեաց նորա և. ուխտի նորա, և. ի վերայ բնակ տեր անց 
աշխարհիս Արշակունւոյ։ Եւ յետ այսորիկ գրևաց հրովարտակ առ. 
թագաւորն Յունաց, և նմա յանձն արար զաշխարհս Հայոց և 
պԱրշակ ար բար Եւ. յետ այսորիկ իբրև, միահամուռ, ժողովեալ կային 
շուրջ զնովաւ, և իբրև կայր հիւանգ ի մահի՛ճս իւրր անդ թագա- 
լորն Ս*րշակ և անդ Վ^արգանգուխտ կին թագաւորին, և անդ ամենայն 
աւագբ և մեՆամեՆբ և նախարարբ Հայոց այր և կին առ՜հասարակ 
ամենայն երևելի մարդիկ՝ ապա եբաց Մանուէլ զամենայն անգամս իւր 
առհասարակ առաջի ամենեցուն, մերկացաւ և եցոյց զի բան զգրամ 
խայե ոչ գտան էր ողջ ի մարմնի նորա զոր խոցեալ էր ի պատե¬ 
րազմի։ Սկսաւ լալ և ասելք թէ Ես ի մանկութենէ համակ սնայ 
ի պատերազմ ունս, և մենաւ բաջութետմբ զամենայն վէրս է անձն 
իմ առի• և ընգէր ոչ եհաս ինձ մեռանել ի պատերազմի % բան 
զօր էն անասնոյ մեռելոյ եզէ։ ՀԼի լալ էր ինձ եթէ ի պատերազ¬ 
մի մեռեալ էի ի վերայ աշխարհի , զի մի զեկեզեցիս և մի զուխտ 
Աստուեոյ առ ոտն կոխի զեն։ Սակայն և ի վերայ Ար շակունեաց բնիկ 
տերանց աշխարհիս, և ի վերայ կանանց և ի վերայ որգւոց մերոց 
և ի վերայ աստուաՆապաշտ մարգկանս և ի վերայ եղբայրութեան 
ընկերութեան և մտերիմ բարեկամութեանն զի՜ էր եթէ հասեալ 
էր ինձ մեռանել* թէպէտ շատ զանձնս յանգուգն վարեցի՝ զվատ– 
թար մահս մահճացս եհ աս ինձ մեռանել։ ՀՀայս և բազում և ալե¬ 
լի բան զսոյնս խօսեցաւ առաջի \Լրշակայ ար բայի և առաջի ամե– 
նեցուն և աղաչեաց ևս զթագաւորն \Լրշակ և ասէ« Նմ Աստու– 
Նով կեցեալ և ջերմ բրիստոնէութեամբ* մի յանկարգ իբրև հեթա¬ 
նոս կոե կամ աշխարանս ոբ անյուսութեամբ գնիցէ ինձ։ ՀՀի որ 
միանգամ յուսոյ յարութեան ակն ունին մի լւանգամ կենգանու– 
թեան և գա լստեանն քրիստոսի՝ չէ պարտ լալ զնոսա։ Սայլ իմ 
ցայժմ յուսով երկիլղիլ կեցեալք բայց գուբ մի թի^բիցի# ի պատ– 
ուիրանացն Աստուհ ոյ* աւելի զարդարութենէ փոյթ արասջիբ, ևս 
աոաւել զողորմութ ենէ։ 9>ի մեզ մեհր հայրապետն *ներսէս զայս 
համակ պատուիրէր, և ինբն յամենտյն ժամ ի կենդանութեանն 
զսոյն գորՆէր, և այլոց ուսուցանէր առնել• զի ողորմէր աղբատաց, 
տնանկացա գերեաց, ամայեաց« օտարաց, պանդխտաց* զի այսպէս 
ասէր նա* ՝$ան զողորմութիւն առնել, կամ բան զտուրս տալ այլ 
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ինչ մեՆ էւ պատ ուա կան առաջի Աստուհ՜ոլ չիք* եւ զաշխալւ կամ 
ղկոե գնել մեռելոց գառն մեղս համարեք։ և լամս իւր եհատ զալս 
լերկրէս Հալոց , ղի լա լուրս նորա ոչ ոք իշխեք դնել կոե կամ աշ– 
խարանս♦ ալլ լետ մահու նորա անմիտ մարդիկ համարձակեցան 
ղալս գորՆել։ Ալլ վտսն իմ ոք կոե մի դիցե* եթե ղնէ ոք՝ նա 
լիցի դատապարտ♦ ալլ ոչ եթե լետ մահուն ի մոլ իմ իշխանութիւն 
ինչ ե սաստել զի զոր ոչն կտմիմ մի արասցեն, ալլ ինձ լիշատակ 
արասցե որ ղիս սիրէ։ է1 պատերազմի ի մահուանէ մի երկնչիք, ուր 
ես ոչ մեռար ղի առանց Աստուհ՜ոլ ինչ ոչ լինի։ քՀալս և զալսպիսի 
և. որ ինչ ալս բանից նման են բանք% խօսեցաւ։ ֆազում 1ւ անչափ 
գանձս աղքատաց և կարօտելոց բաշխեր։ իւրովք ձեռօք մատակա¬ 
րարեր և բազում մասունս լընչից իւրոց տալր լեկեղեցիս և ի վկալ– 
անողս, և. բազում գանձս տալր ց քահանա լապետսն, և. ապա ինքն 
մեռանէր* Ալլ իքքև– մեռաւ մեհր սպարապետն Ա՝անօւել։ հրամանն 
զոր տալր լաղադս կոՆոլն Հդնելոլ՝ ալն մ ինչ ոք ոչ անսաց • ալլ 
ամենալն մարգ երկրին Հալոց կոն եգեալ մեՆաւ աշխաբ անօք 
լալին ղնա առհասարակ աղատք և. շինականք։ Հէի ամենալն մարդ 
իբրև, զհօրե ի կտքի առնեին ղնմանե վասն քաղցրութեան մարդս*– 
սիրութեան, հեղութեան հանգարտութեանյ խնամոտ բարեբարու֊ 
թեան բարենշան աշխարհաշեն անձին Մանուելի։ Ամենեքեան բե¬ 
րանաբաց հառաչեին զկնի նորա, կղկղա իմ կաթ՜ոդի լինեին զիլա 
րեանց քաջ զօրավարենյ զփքկձէն իւրեանց, ղլաղթական զան ուտն ի 
զարգասուենք լալեպիսոլն հեռացեալ գնացեալ լանջատել 1ւ ի մեկ– 
նելոլնն ուղ* Ե. Ի*Գ), 

24։, ֆուզանդալ դպրութեա*հ Ա* գլուխն, որ 1ւ ե քո/ոք 
պատմութեան նորա գրեթե վերջինն՝ կբ պատ մ է Արշակունեաց 
թագաւորութեան բաժանումն լերկուո։ Լստ (ֆշեալ դլխոլն I՝#**–* 
զանգալ լետ մահուն \1*անուե լի թագաւորութիւնն Արշակալ չմնաց 
հաստատուն։ *Նտխարարք չհա՜ճեցան րնգ Արշակ, ուստի 1ւ գիմե¬ 
րով առ Նապսւհ 3՝* (384— 389)՝ կը խնգրեն ալլ թադաւորք և կը 
տրուի նոցա Արշակունի տոհմե նոսրով ոմն, որում ՆապոլՀչ կու 
տալ զքոլր իւր ՀՀրուանգուխտ բաւական ղօրօք, և. *էիկ "ժն 
նուիրակապետ% դաստիարակ նմա։ Այօ գործ նախարարաց եք ապըս– 
տամբութիւն Հռոմալևցւոց գե^ ։ ուստի և. բնական եք Արշա– 
կալ, որ տրուաե եք ի &՝եոդոսէ կաէ^ եք քնդ ս(աշտս1անութեամ բ 
նորա՝ խոլս տալ լարևմտեան սահման Հալոց։ Փ՝եոդոս* էոքո1 Ւ 
պաշտպանութիլն դիմաՆ եք ԱքՀակ* կամ որպե" ալ լուր ասէ 
ֆուգանդ, որում լանձնուանր եք նա դքով ի Ա՝ անուելե (ֆուզ* 
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Ե* ՒԳՕ՝ կը պատրաստուփ կռուել։ դում արուին երկուստեք 
բանակներք Հռոմալևցւոցն՝ լԵկեղեաց ի թիկունս Արշակար և Պար– 
սիցն% /Ա/ք)արատ լօգնութիւն Ւ*ոսրովու♦ բանագնացութիւնք կսկը՝ 
սին, $՝Էոգոս կը զիջանի, և Հայաստան որ սկզբամբ բաժնուաՆ էր 
ի մ էջ երկու, տէրութեանց աո. Վ^աղեսիւ և Նապհով (՝՝ կը բաժ֊ 
նուի արդեամբ•—*Ապա լետ մահուն II անուելի զորավարին Հալոց 
բազումք ի Հալոց նախ արա բացն անտի ե լին գնացին զատեան աո. 
թագաւորն Պարսից, և մատնեցին նմա զաշխարհն Հալոց, և խընդ– 
րեցին ի նմանէ թագաւոր Արշակունի։ Եւ նորս» լանձին կալեալ 
մեեաւ խնգութեամբ ընդ իւր ձեռն տալ իւրով բանիլ ի նմին 
տոհմ է ի թագաւորութենէն Հալոց Արշակունի, և նովաւ լինքն 
գրաւել զաշխարհն Հալոց։ Ապա գտան էր ի նմին տոհմէ մանուկ 
մի անուն նոսրով, և կապեաց թագ ի գլուխ նորա, և ետ նմա 
կին զքոլր իւ֊ր զՀՀրուանգուխտ, և արար ընգ նմա զամենալն զզօրս 
զօրութետն իւրոլ, և *էիկ նուիրակ դաստիարակ ետ արքալին Խոս– 
րովալ, և եկին հասին լաշխարհն Հալոց։ Նբրև ետես Արշակ ար- 
քալ զնոսա՝ մերժեցալ տեղի ետ, չոգաւ գնաց ի սահմանս &ունացէ 
և. էին թիկունք Արշակալ թագաւորին Հալոց, և Խոսրովու՝ թա¬ 
գա լորն Պարսից։ Ապա եկին զօրքն Շունաց թագաւորին ի թի- 
կունս, 1ւ թագաւորն Արշակ (էր) զԵկևղեաց գտւառաւ, և. զօրքն 
Պարսից և արքալն ^ոսրոՀ լԱլրարատ գաւառին։ Ապա դեսպան ք 
և. հրեշտակք երկուց թագաւորտցն, Ցունացն և. Պարսից, մի– 
մեանց առ. միմեանս երթևեկէին։ Եւ ալնուհետև առնեն խոր¬ 
հուրդ միաբանութ եան հալ անութեան ընդ միմեանս թագաւորն 
Տունաց և. թագաւորն Պարսից, և լալ համարեցան զաշխարհն 
Հալոց ընդ երկուս ի մէջ իւրեանց բաժաներ (Ւուզ* Ա*)ւ Եթէ 
պարտ է հաւատալ Ւուզանգալ ք^էոգոս և. Նապուհ արարին զալս 
բաժանումն՝ որպէս զի տկարացունեն և ապա գիւրաւ տիրեն իւ֊ 
րաքանչիւր միոլ մասին•—«Ղի ասէին, թէ ի միջի մերում բնակեալ 
է ալս հզօր և հարուստ թագաւորութիւն, լաւ է զի ալսու եղՆա- 
նել և. խանգարել կարասցուք զալս թագաւորութիւնս* նախ ընդ 
երկ ու բաժանել երկու թագաւորօքս Արշակունօք զորս կացուցաքք 
ապա և ընգ նոսա կրՆել ջանասցոլք, աղքատ ացուցանել, ի մէջ 
արկանել ի Նառալութիւն, զՀ մի կարասցեն ի մէջ մեր ամբառնալ 
զգլուխս* Մեզ չթուիր հաւանական Հա լաս տան ի բաժանման 
գնել պատճառ, երկուց մեե դրացի տէրութեանց ժլատո ւթիւնը 
միալն։ Երկու ոսոխ տէրութեանց, որ իրարմէ կորզել կը ջանալին 
միշտ Ասիոլ լա ռաջա կողմը, Հռոմալեցիք գոնէ մինչև Տիգրիսք 
Պարսիկք մինչև նփրատ՝ հարկաւոր էր Հալաստան իւր աշխարհա– 
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գրական դրիւն իբրև, պատուար և դուռն Ս՝իջագետաց, և որ այր 
պատճառաւ էր նիւթ մշտնջենու լոր կռուոյ, որում վերջ տալու 
համար հարկ եղաւ բաժնել զՀայո երկու, ի սկզբան իբլւև ազատ 
թագաւորութիւններ, և. լետ որոլ ալս բաժան մ ամ բ կորոյս Հայաստան 
զինուորական կարևորութիւնը բնական էր ալն թագաւորութեանց 
ևս ջնջուիլ, որպէս և եղաւ իսկ։ ֆայց և Հայաստան ոչ սակալ նը– 
պաստ եղաւ իւրովսանն այս վախճանին։ Հայր ի բնէ տկար, համեմա– 
տութեամբ այն երկու դրացեաց, և նախարարական դրուքժեամբ բա֊ 
ժանեալ ի մ էջ իլրեանց, ուստի և անմիաբան՝ չէին կարող զգէմ 
ունել երկու տէրութեանց միանգամայն• հարկ էր նոցա լարել ի 
մին կամ ի միւսն, և այս հարկն էր պատճառ, որ Հայր եղան ի 
վաղուց երկու, արևելեան և արևմտեան, այլով բանիւ յունական- 
և պարսկական կուսակցութիւն, սրոց մերթ" մին կը զորանար և 
մերթ միւսն։ \Լյսպէս Հայաստան բաժնուեցալ երկ ու, Պարսից բա֊ 
Ժինն էր Խոսրովու, Տունացն* Արշակայ։ «Եւ հաստատեցին զալս 
խորհուրդ, ընդ երկու զաշխարհն բաժանեցին։ ֆաժին կողմանն 
Պարսից էր թագաւորին Խոսրովու, և բաժին մասինն 8ունաց էր 
\էրշակայ։ ֆայց և ի նոցանէ բազում գաւառր կրՆեալր հատեալր 
այսը անդր, և մնաց սակաւ մասն յաշխարհաց երկոցունց աո. եր֊ 
կոսեան թագաւորսնր>։ 

25, Ւուզանգ կը թուի այս միջոցին մեռաՆ, ինչպէս այ֊ 
լուստ ևս կը տեսնուի (ֆուզ* Ջ* Ե*), ուստի և չգիտեր զպատե֊ 
րազժհ որ Նագեցաւ այս երկու ստուեր թագաւորաց մէջ, զմահՆ 
Արշակայ, և զի սպառսպուռ բարձումն թագաւորութեան նորա, 
վասն որոյ կը յաւելու» ձֆայց սակայն երկորեան թագաւորբն Ս^>– 
շակունիբն ի մէջ երկու բաժնացն սահմանս արկեալ հաս տատ էին 
խաղաղութեամբ, և երկիրն Հայոց, երկորեան բաժինբն, երկուց 
թագաւորացն հնազանդէին, իլրարանչիլր բաժին իւր արան չիլը 
թագաւորի. բայց սակայն մևՆ էր Խոսրովու բաժինն րան զ\Լրշա֊ 
կայ»տ 

36. Զարմանալի է արդարևք թէ իրնչպէս Հռոմայեցիբ յանձն 
առին այս ան հալա սար բաժանումը։ 1)ակայն լաւ աշխարհացոյց մը 
բաւական է ցուցնել մեզ պատճառը։ Հռոմայեցիր, ռազմագէտ ժո¬ 
ղովուրդ չնայեցան այն բաժնին փոըրկութեան, բան զի թէպէա 
փորր՝ էր սակայն կարևոր, վասն զի ունէր զԾոփս (Ջորրորդ Հայր), 
զոր կարգեցինք ամրացուցին հետզհետէ կայսերբ, ման ալանդ 
Շուստինիանոս (Հնորր* ո0 էք մուտ ի Մ իջա գետս, մանա- 
1.անդ թէ էր իսկ Ա՝իջ ագետբ կամ ԱիՀագետր Ասորւոց։ (ժամանա* 
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կադր* Եղես, 37* Նւագր* առ. Աս սև մ* հտ • Ա# 395, 273* 
Ղ՝աւազանւսգ* Նրոկղ., և (ւ ւքերոց՝ ^Հիրակ., Ննճիճփ \)տոբագր. *)էն 
Լա լաս տ« ^ 77)* է՝ ու. զանգ լիշատակելով ապա համաո֊օտէլ Արշա– 
կունեաց թտգաւորութևան բաժանման տխուր արգիւնբը—«(՝ա– 
զում գաւաոբ լեբկոցունցն հատանք նուաղևաց բաժանևցաւ ցրուև- 
ցաւ թագաւորութիւնն Հալոց ք պակասեաց լիւրմէ մեծ ութ են էն լալն 
ժամանակն և. լապա լ» ՚-^ու տալ վախ՛ճան քււր պատմութեանյ. ստա¬ 
պելով զմեզ խնդրևլ ալլ աղբիլր։ 
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ԳԼՈԻՒ՛ Բ. 
աէ 8եՏ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԹԱԳԱԻՈՐՈհԹհԱՆՆ, ՄԻՆՅեԻ հ ԲԱՐ21Ո1էՄՆ 

ՏեՐՈԻԹեՈՆՆ ՍՐՇԱԿՈԻՆեԱՏ։ 

1. Աղթիւր յետ Բուղանղսը՝ Խորենացին. ժամանակ սորա։ 
2. Խտիր նորա ի Բուղանղպյ։ 3. Անպատեհութիւնք սխալ ժա¬ 
ման ավագր ութ ենէ խորենացտյն։ 4. Ըստ Խորենացւղյն պսրրա– 
զպյք որ շեն հաւանական։ 5. Թէ Խորենացւղյն մատեանն թով) 
յետին գործ։ 6. Կարէ՞ առնով/լ իբրեւ աղրիւր։ 7. Արշավ վեր¬ 
ջին ի բաժնին Ցունաց։ 8. Գանձը Արշակայ. Պատերազմ վասն 
այսր. Մահ Արշակայ. Բարձումն թաղալորութեան Հայոց ի բաժ¬ 
նին Ցունաց։ 9. նախարարք մեկնին յԱրշակպյ երթ ալ առ Խոս– 
բով. Գաղատն։ 10. Կաթողիկոսութիւն մեծին Աահակպյ։ 11. Հաւա– 
նական ժամանակ Բուզանոսլյ։ 12. Վռամշապուհ։ 13. Խնղրուածք 
Աահակպյ։ 14. Հին ինչ պարսկական օրէնք։ 15. Համազասպ Մա– 
միկոնեան ւիեսայ Աահակպյ. Հրովարտակն Վռամայ ըստ Խորե– 
նացւոյն։ 16. Իշխանութիւն Վռամշապհոյ ըստ Խորենացտյն։ 
17. Վոամշապուհ։ 18. Երթ Աահակպյ առ Ցաղկերտ։ 19. Խորա¬ 
մանկ քաղաքականութիւն Ցաղկերտ ի. Որ/վ/ն Շապուհ կը տրուի 
թաղալոր Հայոց։ 20. Հայր կը դրզռին. ներսէս ճիմրակացի։ 
21. Սահ ակ այս անիշխանութեան ժ ամանակ. Թուղթը նորա ըստ 
Խորենացտյն. Մեսրոպ եւ Վար ղան կը ղրկով/ն ի Կոստանղեու– 
պոլիս։ 22. նոյն պատմութիւն ըստ Կորեան։ 23. Հրաւէր առ 
Սահ ակ ի բաժնին Պարսից։ 24. Կը ղրկուին աղաշատրր առ 
Վռամ։ 25. Ամրութիւնք Կարնոյ. Պրոկոպիոս։ 26. Դիտողութիւնք 
զնկարազրէ Խորենացտյն վասն Կարնոյ։ 27. Արտաշիր 1լամրաս¬ 
տանով/. Խրատ Աահակայ առ նախարարս։ 28. Արտաշիր եւ Սսւ– 
հակ կոշին ի դուռն։ 29. Վռամ ընկենու ղԱրտաշիր թազատրու– 
թենէ եւ ղՍահակ կաթողիկոսութենէ. Սուրմակ՝ կաթողիկոս։ 

1. 8 ետ ուզան դալ մի մի ալն աղբիլլւ մեր է Ւոյւ ենացլոլն 
Iպատմութեան վերջին մասն, ալն է 1*. դպրոլթեան գլխին 
մինչև, ի վախ՛ճան գրոլն։ 8ալց հարկ ի մեզ նախ ստոլզիւ գիտել, 
թէ որ գարու մարգ է նա և երբ գրեց իւր պատմութիւնըւ Այո 
խորհրգալոլւ անձին, եթէ է արգարև. պատմական անձն՝ ինչպէս 
Նննգեան և մահուան՝ նոլնպէս պատմութեան լօրինման ժամանա– 

0ւցւէւ26ժ ևոՕՕՉԼՋ 



- 187 - 

կին վրայ ստոլգ ինչ ասել գժուարին է» է***է ո0 մեն հաւանու– 
թեամբ բուն իսկ պատմութենէն գուշակելով կրնանք Ըս^Է— 
՛ճշմարիտ է պատմութիւնն—է այս։ Օրովհետև Խորենացին բերե¬ 
լով զպատմութիւն իլր մինչև ի մահն Սահակայ և Մեսրոպայ 
(441)՝ կը քք֊ագրի և չյիշեր ամենևին վարդանանց պատերազմը, որ 
եղալ 450–^՛ կը հետևի թէ մահ նորա եղաՆ է ի ^ ամացն 
441 և 450է Ել որովհետև կըսէ9 թէ էր արգէն ներացեալ երբ 
կը գրէր այն պատմութիւնը եթէ գնենք գնա 7 Ե-ամեայ յամին 
445 իբր հաւանական թուական մահուան նորա՝ Ննունդ նորա լինի 
ի սկզրան թագաւորութեանն Պապայ (368)* Այս հա շիլ է բնական։ 
Նթէ Նննգեան թ՜ո լականը տանինք ևս ամօք ինչ յաոաջ, մահուան 
թուականը չենք կրնար տանել յետս9 քանզի վարդանանց պատե¬ 
րազմն է սահման« եթէ չգնենք այս սահմանը մահուան նորա% 
չենք կրնար մեկնել Վ^արգանանց պատերազմը հիշելուն պատճառը։ 
Աքք. եթէ Խորենացին էր ժամանակակից Պապայ, քնչպէս կրնար 
լօրինել զՊապայ այն պատմութիւնն հակառակ երկու ժամանակա¬ 
կից պատմչացւ Ւ ուզան գա յ և Աւէմիանու, գնելով գնա առ. Փ՝էոգո– 
սիւ Ա* (379— 395), և գլխատեալ հրամանալ նորա, մինչ գիտենք 
\Լմմիանոսէ9 թէ սպանումն նորա եղաւ իբր տասն ամօք յառաջ 
առ. Վ^աղեսիլ գալով։ 

2, I՝ թագաւորութենէն Ւ*ոսրովու Աոտակայ մինչև յ\1>րշակ 
կամ մինչև ի բաժանումն թագաւորութեանն ինչ որ պատմե¬ 

ցինք ի Ւուզանգայ բազմօք կը տարբերին ի պատմելոցն ի I՝*որե– 
նացլոյն։ Այս տարբերութիլն կը տեսնուի նաև ի պատ մութեան 
բաժանման աշխա րհին Հալոց։ Մինչ ըստ Ւուզանգայ, ինշպէս 
տեսանք9 նախարարք կը խնգրեն յարքայէն Պարսից այլ թագաւոր9 
և կը տրուի նոցա նոսրով փոխանակ \Լրշակայ, որ խոյս կուտայ առ. 
ք^էոգոս ընգ որոյ իշխանութեամբ կամ պաշտպանութեամբ էր նա, 
և ապա երկուց տէրութեանց միաբան հաւանութեամբ կը բաժնուի 
Հայաստան իսպառ.՝ ըստ 1°որենացլոյն՝ Նապուհ (քՆ թէ <հ* չէ յայտ) 
որ յաղթուան էր ի մեՆէն ք^էոգոսէ հօրէն Արկագեայ՝ կը խնդրէ 
հաշտութիւն, և Արկագ կը հաճի9 քանզի զօրավարք նորա ձան¬ 
ձրացան էին անգուլ պատերազմներէ, ուստի և յանձն առին բաժնել 
զՄիջ տգետս և զԼայաստան։ *Հայս տեսնելով \Լրշակ Պապայ ո րդին, 
որ ըստ \**որենացւոյն ի &՝էոգոսէ գրուտն էր թագաւոր զկնի Վա– 
րա զգա տայ՝ կը թոզու դԱյրարատ, իւր հարց թագաւոբութիւնը, և 
կ՚երթայ տիրել ի բաժնին Յունաց, ընտրելով ունենալ փոքր բաժին 
և նառայել քրիստոնեայ թագա լոր ի՝ քան տիրել մեն մասին9 և 
լինել ըեգ իշխանութեամբ հեթանոսաց։ Ել որովհետև Պարսից 
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նախարարդ թէԱԱով իւրևանց երկիրներն գացած էին Աք 
շակալ հետ ի բաժին անդր Տունաց՝ Նապուհ կը գանգատի աո. ԱՐ֊ 
շակալ, և. նա կը պատասխան է, թէ նախ արար բ գացաե էին իւրեանց 
կամօբ և. ոչ բռնութեամբ, վասն զի չաուին լանձն լինել ընդ 
պարսիկ մարզպանաւ։ ՀԼալս լսելով Նապուհ% կը գնէ իւր բաժնին 
վրալ թագաւոր բրիստոնեալ Արշակունի, նոսրով անուն, և կը հրա¬ 
գիր է գնա խարարս Հալոց իւրոլ բաժնին երգմամբ և մուրհակաւ 
թէ անշրջելի էր իլր ալս հրամանն։ նախարարբ ընդուներւվ 
ւ֊էրըէ տեսնելով ևս մուրհակը կ՝երթան իւրաբանչիւր լերկիր իւր 
բաց ի սակաւուց ոմանց։ ԱՀա բանբ ^որենտցւ ոլն* «Ււէացեալ Նապ֊ 
Տոր քժէ թերուղիղ է Ար կագ՝ խօսի ընդ նմա ի խաղազութիւնք 
բանգի էր պարտեալ հարեալ ի հօրէ նորա մեՆէն Թ*էոգոսէ։ &անձն 
առն ու. և Ար կագ առնել զհաշտութիւն , առաւե լ լիւրոց գ°րա*ԷՇԼ~ 
խաց• զի թէպէտև լԱստուեոլ էր պարգևեալ զլազթութիւն լամս 
կենաց երանելոլն Թ՝էոգոսի% սակալն զորագլուխ բն վաստակեալ 
ձանձրացեալ լինէին լաշխատութենէ հանապազորդ պատերազմ 
ւքացն։ ՎւաւՆ որո1 հաւանեալ կա մ ալ. լանձն առին բաժանել յՍ՝ք– 
ջագետս և զՀալոց աշխարհս կրկին սահմանագրուվժեամբ։ Վ^ասնորոլ 
թողեալ Արշակալ զյբուն թագաւորութիւն հարց իւրոց զԱլրարաա 
և զամենալն մասն բաժնին Պարսից% գնաց տիրել արևմտեալ կոք* 
մ անց աշխարհիս մերոլ որ ի մասն բաժնին Աունաց» ոչ միալն մօրն 
աղա գալ , որ էր ի կալսերական բաղաբին քթււււ» նախընթաց գլխոլե 
Փ*էոգոս չարձակելն զերկուս որդիս Պապալ զԱրշակ և զՎ^աղարշակ՝ 
անոնց մալրը պա^աե էր իբրև պատանդ ի ^ոստանգնուպոլիս* 

բսւլց ալս պատմութիւն կարօտ է հաստտտոթեան), աԱ (ալ Տա^ 
մարեալ նուազ կողմանն տիրել և Ն առա լել բրիստոնեալ թսէգաւորի։ 
և ոչ լո1ովից ֆշՒ^լ ե– մ տանել ընդ էեով հեթանոսաց։ մնացին 
զհետ նորա հանդերձ կանամբբ և որգւովբ և նախարարութիւնբ 
որ ի բաժնի Նապհոր թո*Աով զիւրաբանչիւր արարս և գեւղս և 
զգառտակերաս։ Ըէւ^. որ զչարեալ Նապհոլ՝ գրէ աո Արշակ, թէ– 
Շնգէր գրգո֊եցեր զ։պատերազմ ի մէջ իմ և կա լսեր, տանելով զնա֊ 
խարարութիւնս իմոլ բաժնիս ։ Ել պատասխանի լսէ լԱրշակալ, թէ 
Վ^ասնզի ոչ ^ամբերէին ընդ պարսիկ առաջն որ գալ վարել եկին զհետ 
իմ* և արդ եթէ հաւատասցիս ինձ զմասինգ բո իշխանութիւնք 
որպէս և կալսր զիւրոլս՝ պատրաստ եմ ի պաշտել զբեզ որպէօ 
զկալսր• ապա թէ ոչ է հա՚ճոլ բեղ ալս, և իւրետնց կամօբ գարձցին 
նախարարբս% ոչ արգելում։ 9*ալս լուեալ Նապհոլ թագաւորեցոլց 
Հալոց ի վերալ բաժնի իւրոլ զ^ոսրով ոմն ի նմին ազգէն Արշա֊ 
կունեաց, և աո. նախարարս իւրոլ մասինն որ ելեալ էին զհեա 
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\Լրշակայ՝ դրեաց հրովարտակ, որ ունէր զալս* %էւցազանց բաջք 
Հյապուհ արբայէց արբայ* նախարարաց Հայոց, որոց կալուած էշ• 
խանութ եան լէմ բաժն էն հա տան՝ ոդֆոյն շատ շնորհեմ ձեզ։ 
է^էպէտ ոչ ազատաբար արարեալ թողէբ զէւրաբանչէւր էշխա֊ 
նութէւնս, և մեզ ոչինչ նէազ էր է ձէնք՝ սակայն ըստ տէրաբար 
խնամոց գթացաբ է ձեզ և. լաշխարհգ ձեր• զմտաւ ածեալ եթէ 
ու կտրեն հօտբ աո,անց հովուաց էէ^^Լ և– Տո4&1–ֆ աո.անց բա- 

ըէոք վերակա ցուփ * վասնորոյ թադաւորեցուցաբ ձեզ զ^ոսրով ոմն 
է դեն է ձերմէ և լազդէ ք֊^էկ ձերոյ տէրութետնդ ։ Աքք. գարձեալ 
ձեր յէւրաբանչէլր արարս՝ Ւլէւևցէբ որպէս ե. ցայժմ։ Նրդուեալ 
է հուր և է ջուր և է փառս անմահէց էմոց նախնեաց« զէ առանց 
են գութ եան 1ւ պատրանաց արարաբ զայդ, և. անշրքելէ պահեմ բ։ 

Նսկ ալնբ ՈԸՀ> ոչ լուէցեն հրամանաց մերոց՝ զտունս նոցա հան- 

գերձ գէւղօբլ և դաստակերտօբ հրամայեցաբ ունել լար բուն էս։ 
ա^ջ լերուբ։ Նբրև լուան նախարարբն Հայոց ք ալնբ ււյւք ՈԼ֊ նէէն 
զէշխանութէւն է գաւառս բաժնէն Պարսից, թ է կացոյց Նապուհ 
թագաւոր հաւատացեալ \Լբշակունէք և զմուրհակ ուխտ էն տեսէն՝ 
թոզեալ զԱրշակ դարձան է բնակութէւնս իւրեանցՖ (Ւօր. Ւք՝* 

1*Գ.), թ* այս երկու տարբեր պատմութեանց, ք՝ ուզան դալ և Ւ9»– 

րենացւոյնք որն է ընտրելէ է մաս էն ստուդութեան՝ դի։ րէն է 
1որոշել։ Ապար էն նախամեծար է ք՝ուզանդ ոչ մէայն էբրէւ ժամա- 
նակակէց և ականատեսք այլև, ազատ յանտեղութեանց, որովբ լէ է 
պատմութէւնն զոր բերէնբ է \՝*որենացւոլն ։ Առաջէն անտեղութէւն 
յայսմ մասին պատմութեան V* որենտցւոյն, այն է է պատմության 
բաժանման թազա ւորութեանն՝ է ժամ անակադրութէւնն, որում 
անգէտանալ անհնար էր նմա՝ եթէ էր ժամանակակէց ։ Այս բաժա¬ 
նումն) զոր9 էնչպէս տեսանբ , կը դնէ \°որենացէն առ Արկ ադե աւ 
եղած է 384–^4ւ> և կը կշո֊է մեծէն Թ՝ էս դո սի ժամանակին (379 — 

395) և Այ» տաշրէ Ւ-է (380— 384) և աւելէ հաւանակա– 
նապէս՝ Նապհոյ ^ (384-389) առաջին տարւոյնք ոչ թէ Այւ– 

կադեայ ժամանակին (395—408)* որ բազում ամօբ յետոյ է։ Աո. 

ք^էոդոսէւ և առ Նտպհով է նոյնպէս մահն \Լրշակայ և բար¬ 
ձումն թ՜ազաւորութեանն է բաժնէն Յունաց (386 կամ 387)* էսկ 
վերջ թազա ւորութեանն \՝*ոսրովու 1ւ սկիզբն թադաւորոլթեանն 
Վռամշապհոլ (391 կամ 392) կը կշռին Թ՝էոդոսէ Լ Վռամայ Դ-է 
(389 — 399) ժամանակներուն։ Նթէ ընթերցույն առնու աշխատու– 

թէւն յանձն մէտ դնել այս ժամանակադրութեանք որ թալանա կա– 
նադոյնք մանաւանդ թէ սաուդադոյնն է՝ կրնայ բաջ տեսնել ^որե– 
նացւոյն թո լա կան է մեծամեծ սխալներն ք և պարտի խոստովանելք 
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թէ ■որենացին չկարե լինել մատենագիր Ե« գարու, և ժամանա¬ 
կակից, ինչպես կը կարՆուի առհասարակ՝ իւր պատ մութ՜ երան ալս 
մասին։ 

3. \**որենացւոլն սխալ ժամ ան ա կագ րո ւթեան մեն՜ անպատե* 
^ութիւնն ալն է, որ Հանի մը գլխալոր դեպք ըստ հաշուի 1°ււրէ– 
նացւոլն գրուելով իբր տասն կամ աւելի ամօք լևտոլ բան զբուն 
թ ուա կան իլրեանց՝ կը խախտեն թ՜ագաւորաց տարիներն, հակառակ 
ժ աման ակ ագրո ւթեան նորին իսկ ^որենացւոլն, կ՝ անձկանալ ժամա¬ 
նակի միջոցն, ալն պես որ գժուարին լինի զետեղել պատմութեան 
մնացորդ մասը։ քՀոր օրինակ, եթե գնենք թագաւորութեան բաժա¬ 
նումն առ. \Լրկագեաւ, ալս ինքն փոխանակ գնելու 384-^էւ, գնենք* 
լամին 396 կամ աւելէ անագան՝ ժամանակի միջոցն անտի մինչև 
428, որ ե սաոլգ թ ուա կան բարձմբւն թագաւորութեանն՝ կը նու- 
ազի, ուստի 1ւ հարկ լինի վերջին սահմանը, 428, լետս մղել նոլն 
չափ ամօք, և ընգ նմին լետս կը մ ղուին շատ գեպքյ զորօրինակ 
Վ^ռամշապհոլ թագաւորութեան թուտկանն, մահն 0 ա^ակալ և 
Մեսրոպալ, պատերազմն Վ^արգանանց, Վ^ահանալ մարզպանութեան 
թուականն ալլովքն հանգերձ• էւ որովհետև, ալս ամենալն գեպք 
կապուաՆ են ընգ պատմութեան Սասանեան թագաւորաց, սրոց 
թուականներն են որոշ հարկ ե ալնուհետև և զնոսա ևս խախտել 
և կռուել ընգ արտաքին պատմութեան։ Եւ. զի անտեղի ե ալս* 
հարկ ե մեր պատմութեան հալրը գնել սխալաՆ, կամ որպես ասե 
%աթըր՜ճեան% ձի Ս*ովսիաէ աո. Ծով սես բոՂոՀ առնուլ.է>, և կամք 
որ լաւագոլն ե% «Մովսեսիլ զՄովսԷս ուղղելն։ 

4. զալս՝ 1°որենացին կը լեռու իւր պատմութեան մեջ ոլ* 
րեք ուրեք պարագաներ՝ որ չեն հաւանական կամ հակառակ կ՚եԱեն 
ուրիշ պարագաներու։ քՀոր օրինակ չե հաւանական, թե նախարար ու¬ 
թի ւն ք Պարսից բաժնին Արշակալ հետ կու գան ի բաժինն Յունաց 
հանգերձ կանամբք և որգւովք, թոզլով զզօրս իւր ե անց և զկալ~ 
ուաՆս, գիւղեր, գաստակերտներ, լորոց եր ապրուստ նոցա♦ նոլն– 
պես թե Թաղալոն ի դառնալն առ Խոսրոփ տարաւ ընգ իւր Յունաց 
բաժնին նախարարները• թե սոքա իբրև պալման խնդրեցին ի Խւա– 
րովալ պաշտպանել զկալուաՆս իւրեանց ի գորՆակալաց կալսեր, 
և թե նոսրով խոստացաւ պաշտպանել եթե պատերազմ ել անգամ 
տասներ կալսեր գեմ։ Հակասական ե> թէ Յրշակ վերջին, որոլ վասն 
կըսե թե չկամելով հեթանոս տեառն Նառալել, թ ոգուց զԱլրա– 
րատ զժառանգութիւն իւրոց նախնեաց և ընտրեց զբաժինն Յու– 
նաց՝ լետոլ գարձաւ և խնգրեց ի Նապհոլ նաև զբաժինն Պարսից 
և կը խոստանար Նառալել նմա։ 
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5, Ա/ք» ամեն ալն—որչափ և հակառակ թուի շատերուն, որ 
գիտեն որ են ազին մատենագիր Ե* գարու. -կ*ստիպէ զմեզ ըոելք 
թէ Մ ովսիսի հ* որենազւո լ անուամբ Նանօթ մատեանն է ալելի 
լետին գորեք զոր հեղինակն ք ո ոք և էճ կ*ը նՆալէ Մ ովսիսի ումեմն 
Խորենազւոլ քերթողահօր, որ որպէս թէ ապրեզալ մինչև ի վերջ 
կոլս Ե* գարու։ (էստ մեզ է թերևս \3իւնեզին Մովսէս քերթող V* 
գարուք ինչպէս լեզուէն ևս լալտնի է։ (Համեմատի գպրութեան 
^ գլուխը), 

Իորենազւոլն պատմութիւնն համարելու համար գրուաՆ լետոլ 
քան քԵ« գար% ունինք բաւական պատ՛ճառներ։ Թ«ւյ Լա % արիէրի 
գիւտը, զոր հրտտարակեզ թելագրեալ Խորենացւոլն ք՝* գպրութեան 

գլխէն, իբրև առնուաՆ Սեղյբեստրոսի վարուզ պատմութենէն, 
որ կը կարն՛ ու. ի լետոլ քան զժ ամանակն որ կը արուի 1°որենազւոլն% 
բաւական մեն պատճառ է Փարպեզւոլն, որ ղրան է ի վերջ կոլս 
Ե. գարուն% քիշելով մանր բոլոր հալ պատմիչներն որ լառ աջ քան 
գնա, ինչպէս զԱգաթանգեղոս, զՒ ուզանդլ և գ^որիւն՝ լռելն զպատ- 
մութենէ Խորենացւոլն) նա թուելն չգիտել իսկի թէ կար ալն գա¬ 
րուն մ էջ Մովսէս \°որենազի անուն պատմիչ» մ ինչ Փարպեզին պարտ 
էր մանաւանգ գիտել ալն պատմութիւնն, եթէ, ինչպէս կ*Ըսէ 
մատեանն* գրուան էր ալն ի խնգրոլ 1) ահակալ Ւագրատունւոլ 
մարզպանի, որ էր ընկեր և գորնակից Վշահան ալ, բարեկամին և 
պաշտպանին Փարպեզւոլն։ 

Արդարև կան աո Փարպեզւոլն բանք ինչ կամ ասա ցոլան ք> 
որ կը գտնոլին նաև առ ^որենազւոլե, զոր օրինակ ի նկարագրի 
Փարպեցւոլն գաւառին \\լրարատու% «հոնեալս էրէովք կճղա կա բա ժ– 
նիւք և որոճտլնովքյ), կը գտնենք առ Խորենազւոլն ի նկարագրի 
գաւառին ^\արնոլ—«Լիերին քն լի են երէովք կճղակաբաշխիւք և 
որոճալնովք»։ Այււ նմանութիւնն է թերևս պատահական և է գոլզՏյւ 
ինչ, րա1Ա ոչ նոլնպէս գիւտի գրոլն պատմութեան հատուանը, որ 
գրեթէ բառ առ բառ նոլն է լերկոսին։ 

ԱքՒ ՓԱՐՊԵ8ԻՈՅՆ* ; ԱՌ 1"ՈՐԵՆԱ8ԻՈՅՆ. 
(ՐՀաղվաղակի ստիպով աո ա– ւՎ^ասնորոլ լաշխարհէս մերոլ ա– 

քեալ գեսպան զՎ^ահրիճ անուն ռաքեազ հրեշտակութեամբ զալր 
ոմն»» առ ալր մի երէզ Հաբէլ * մի պատուական և հաւատարիմ 
անուն * * * փութ տնակի հասանէր իլր»»» Վ^ահրիճ անուն» »» առ ձ^ա– 
առ սքանչելի եպիսկոպոսն Փա– | բէլ* զոր առեալ, և երթեալ նո– 
նիէլ» նախ ի նմին *Նանիելէ ինքն վալ֊ հտնգերձ քաջ հմ տազեալ ի 
(Վ^ահրիճ) տեղեկանալը» » և ա– %անիելէ»»» եկեալ ետուն զմեՆն– 
ռեալ առ սուրբ հալրապետն Հաբ 0ահակ և Մեսրոպ։ Օլորզ* • ♦ Աէե 
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ոց 0ահակ և առ երանելին 1քայ– 

թոց հասանէր... է^սգյց տեղեէլա* 
ցեալ գիտացին՝ ոչ լինել բաւա– 
կան ալնու նշանագրօբ ստոլգ 
հոլովել զհեգենալ բառից հալ– 
կտկանաց հագներգաբար մուրա- 
ցաեիւն ալնուիկ գՆագրութեամբ։ 
•Հկնի ալսորիկ ինբնին Մեսրովբ 
իջան է ի Միջագետս հանգեր ձ ա– 
շակերտօբ աո. նոյն Գտան ի էլ, և 
ոչ աւելի ինչ գտեալ բան զա– 
ռաքինն* անցան է լՆգեսիա աո. 
Պղատոս ոմն ՛ճարտասան հեթա¬ 
նոս , իշխան դիւտնին։ Եւ նորա 
խնգութեամբ ընկալեալ և. զոր 
ինչ միանգամ ի միտ առնոլր բան 
հալերէն լինբն առեալ և շատ 
ջանա ցեալ և ոչ օգտեալ զտգի– 
տութիւն խոստովանեաց հռետո– 
րրն* և. զաԱ ոմն ասելով լոլմ՜ 
հասու, վարգապետ իւր լեալ յա* 
ռաջագոլն, և ապա աոեալ զճար– 
տ արացն գրետն ի նոլն դի լան էն 
Նգեսեալ և գնացեալ բրիստոնէ– 
ութեան հալատաց, որոլ անունն 
Նպիփանոս• զոր խնգրեալ գտցես 
լցուցանել զփափաբգ բո։ 

Յալնժամ Մեսրովբալ օգնա¬ 
կան ութի ւն ի ք^աբելոսէ եպիս¬ 
կոպոսի գտեալ և անցեալ ընդ 
Փիւնիկէ՝ ի \)ամոս գիմի։ ՝ք*անզի 
պիփանոլ վճարելով զկենցաղս՝ 
թոզեալ լինի աշակերտ մի ան– 
ուանեալ Հռուփանոս, հրաշալի 
արուեստիւ հելլէն գրչութեան, 
որ ի Սամոս էր միալնացեալ։ Աո. 
սա երթեալ Մեսրովբալ և լալս մ 
ևս անշահ մնա ցեալ լաղօթս ա– 
ւղալինի* և տես անէ ոչ ի բուն 

ղեվացեալ գիտացին։ ոչ լինել 
բաւական ալնու նշանագրօբ ըս– 
տոլդ հոլովել զհեգենալ բառ՜ից 
հալկականաց հագներգաբար՝ մ ու¬ 
րացան ո լիլն ալնուիկ գՆագրոլ- 
թեամբ։ 

քՀկնի ալսորիկ ինբնին Մեսրոպ 
իջեալ ի Ս^ջ ագետս հանգելւձ ա– 
շակերտօբ առ. նոլն Գանիէլ, և ոչ 
աւելի ինչ գտեալ բան զա ռատինն՝ 
անցանէ և լԵգեսիալ առ Պղատոս 
ոմն ճարտասան և հեթանոս՝ իշ– 
խան գիւանին։ Եւ նորա խնգու- 
թեամբ ընկալեալ, և զոր ինչ մի¬ 
անգամ ի միտ առնոլր բան հալե– 
րէն լինբն առեալ, և շատ ջանա– 
ցեալ և ոչ օգտեալ զտգիտութիւն 
խոստովանեաց հռետորն։ Եւ զաԱ 
ոմն ասելով լոլժ հասու, վարդա– 
պետ իւր եզեալ լառաջագոլն, և 
ապա առեալ զճարտ արացն գը– 
րեան ի նոլն գիւանէն Եգեսիալ, 
և գնացեալ բրիստոնէութեան հա– 
ւատաց, որոլ անուն նպիփանոս• 
զոր խնգրեալ գտցես լցուցանել 
զփափաբգ բո։ 

8ալնժամ Մեսրոպալ օգնակա- 
նութիւն ի Ւաբելոսէ եպիսկոպո* 
ոէ գտեալ, և անցեալ ընգ Փիւ– 
նիկէ ի \1ամոս գիմ է* բանգի Նպի– 
փանու վճարելով զկենցաղս՝ թո* 
ղեալ լինի աշակերտ մի անուա– 
նեալ Հռոփանոս, հրաշալի ար– 
ուեստիւ հելլէն գրչութեամբ, որ 
ի Ս ամոս էր միալնտցեալ։ Աո. սա 
երթեալ Մեսրոպալ, և լալսմ ևս 
անշահ մնացեալ - լաղօթս ապա լի¬ 
նի* և տեսանէ ոչ ի բուն երազ և 
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երազ և ոչ յարթնութեան տեսիլ, I ոչ յարթնութեան տեսիլ, ալլ ի 
֊ազ ի սրտին գորեարանի երև– սրտին գորեարանի երևոլթացեալ 
ոսթացեալ հոգւոյն՝ թաթ ձեռին հոգւոյն աչաց թաթ ձեռին աջ,ղ% 
աջս/, գրելով ի վերալ վիմի. գի ( գրելով ի վերող վիմի II, Ե, է, Ը, 
որպես ի ձեան՝ վերջք գեին կուր Ի, Ո, Ի. զի որպէս ի ձետն՝ վերջ# 
տտկեալ ոլնէր քարն։ Եւ ոչ մի– գեին կուտեալ ոլնէր քարն։ Եւ 
ալե երևութացել, ալլ և հան- ոչ միտքն երևոլթացալ, այլ և 
գա մանր ամենիցն որպէս յաման ( հանգամանք ամենայնին որպէս 
թևչ ի միտս նորա հաւաքեցաւ։ | յաման ինչ ի միտս նորա հա- 

ւ սա Հեգալ.։ 
Ե«– յարոսցեալ քաղօթիցն ե | Եւ յարսսցեալ յաղօթիցն, ե- 

*աեղե զնշանադիրս մեր հանդերձ ս,ոեղՆ զնշանադիրս մեր հանդերձ 
Լււոփանոսիս, կերպաձևեալ զդիրն * Հրւոփանոսիս, կերպաձևեալ զդիրն 
աո֊ ձեոն պատրաստ Մեսրովբայ, Մեսրոպայ արւձերւն պատրաստ, 
փոխադրելով զհայերէն աթու- փոխադրելով զհայերէն աթոս- 
թալսն ըստ անսայթաքոսթեան | թալսն ըստ անսայթտքոսթեան 
սիզոբայիցն ի Լե Աենագսոյն»։ սիսղոբայից ՀեԱենացսոց»։ 

Ո՞վ չտեսներ մեճ նմանոսթիսնը, որ կալ ալս երկու, խմբա- 
դրոսթեանգ մ Էջ* բայց ալս բա սա կան չէ ցուցնելու, թէ Փարպեցին 
տոաե է ի Իորենացսոյնք և հետևցունել թէ ոլնէր նա զք*որենա– 
ցին ի ձեոին։ Ինչպես տեսանք՝ հակարսակը մանասանգ կը տեսնոսի 
՚Փարպեցւոլն լւսոսթենէն• ոսստի չէ անհասանականք թէ աո. Փար- 

պեցւով կար անանուն դրոսաՆ մը իբրև պատմոսթիսն հալեր էն նշ ա– 
նագրաց զիստին, և այն անանուն դրոսաեէն աոաՆ են թէ Փար՜ 
պեցին և թե Ի ո բեն ագին, ինչպես կը կարՆեն ոմանք (Նորայբ 

Գալով աոանձինն վերոյիշեալ հատոսաՆին՝ դիտել արժան էէ 
*ք* Փարպեցին այն հատոսաեին մէջ միայն ունի չորիցս Մեսրոպ 
անունը, մինչ բոլոր պատմոսթեան մէջ> ինչպես նաև Կորիսն՝ հա. 
մակ կ՚անուանէ գնա Մաշթոց, որ է եկեղեցական պատոլանուն և 
կը նշանակէ ըստ Տոլնաց բարճրութիւն* ուր Մեսրոպ անունը, որ 
կը նշանակէ պարսկերէն քարտուղար՝ է անուն պաշտոնին նորա 
յաշխարհականութեանն։ Այսպէս Փարպեցլոյն՝■ հակառակ իլր սովռ 
րութեան կոչելն գնա Մեսրոպ այն հատուաՆին մ էջ՝ թալա կան 
նշան է, թէ այն հատ ուտեն է ուրիշ գրչէ, և այս չկար է լինել 
Իորենացին, որ ունի ուրիշ յայտնի նշան թէ է յետոյ քան զՓար– 
պեցին, այն է դնելն եօթն ձայնաւորներն միայն իբրև բուն գիւա 
Մեսրոպայ, մինչ առ Փարպեցւոյն չկայ ձայնաւորի յիշատակութիւն» 

13 
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(Տետնագոյն կարՆիբ է» բաղաձայն ^ կային իբր 29 թուով* 
\Որսրոպ ձայնավորները միայն եմոյէր)է 

^)ա|ւնո| նկարագիրն կը թ՛ուի գրոլաՆ յետ շինութևան այն 
բազա բին առ. Յուստինիանոսիւ (527—565), և. կայ իսկ ա լան գու¬ 
թի ւնք թէպէտ յետին՝ թէ շինութևան այն բաղաբին ի Տուստինի– 
անոսէ V1 որենացին էր վերակացու։ 

Ուէանբ իբրև, ստոյգ նշան, թէ պատ մ ութի ւն ^որենացւոյն 
գրուաև էի Ե* գարու՝ կը բերեն զլեգուն իբրև, աշակերտի թարգ- 
մանչաց* բա1Տ ա1ս և-Ա չունի զօրութիլն։ ֆ՝ող որ ^որենացւոյն 
հայերէնն շատ հեռու է Նզնկայ, ք՝ուզանգայ9 Լին և. Նոր կտտկա¬ 
րանա ց հայերէնէն՝ լեզուն ևս չէ միօրինակք միոյ գրչի գորեք այլ 
խառն♦ կան ի նմա տեղեր, ինչպէս գլուխնք որ ունի գարու 
յունաբանոլթիւնը. և վի՛ճակ հայ կղերին որ նկարագրուաՆ է Սղբին 
մէք կը պատշաճի V* գարուն մանաւանգ բան Ն-ին։ 

0. Ա/«ւ ամէնը կը համարձակեցունէ ղմեզ ըսելք թէ ^որենա– 
ցւոյն պատմութեան վերջին մասնէ առ ի չգոյէ ուրիշ աղբերք 
ի պատմութենէ Կորեան հայերէն նշանագրաց գիւտին և թարգ•֊ 
մանութեանց վրայ), կրնանբ գորեաեել միայն մեե զգուշութեամբ։ 
\ձռնունբ ուրեմն պատմել զանցս, որ անցին ի մ էջ երկուց թագասւո– 
րաց, և կը գտնուին առ 1°որենացւոյն միայն և զորս չյիջեր ք՝#ււ* 
զանգ, որ յետ բաժանման և տիրելոյ երկուց թագաւորաց էևբաժա- 

նաւորացկը գագրի պատմեր–, թերևս և ապրելէէ 
7, Աք>Փ ըստ V*որենացւոյն՝ \Լրշակայ հետ գացող նախարարնե– 

քէն ոմանբ, առնլով յետոյ խոստումն ի Նապհոյ կամ ի յա– 
քորգէ նորա ի Վ^ռամայ 1*–^ (389)՝ գարձան ի բաժինն Պարսից առ 
նոսրով, և առին իւրեանց ժառանգական երկիրներն• մնացին՝ 
առ Արշակայ, և կոր ուսին իւրեանց կալուաՆներն։ Ա#ւ֊ \Լրշակայ 
մնացող նախարարներէն գլխաւորբ էին Գարա Սիւնի, որ * սպարա¬ 
պետ եղաւ Արշակայ, թաղալոն Նսմսարական և Պերոզ Գարգմա–՝ 
նացի։ Ե սոստ յարեցան Աաաա Գնունի9 ^\ենան Ամատունի, Սուրա՝ 
IԽոկացի, (հըստոմ \եռալենեան և այլբ ոմանբ ոչ նշանտւորբ* — 
^Նախարար բ Հայոց, այն բ որը ունէին զիշխանութիւն ի գաւառս՝ 
բաժնին Պարսից (և եկեալ էին րնգ \էրշակայ^% թոզեալ 
գարձան ի բնակութիւնս իւրեանց, բաէ$ 1^րիը պատանեաց սննդակ– 
ցաց ար բայի և ի մօտաւոր մերձաւորաց — 1*այւա ո(*գՒ ^^բկալ 
տետռն 0իւնետց, որ աներ էր \Լրշակայ, (աներ \Լրշտկտյ, ըստ 1Ւ«»ւ.« 
զանգալ ժամանակակցի, ինչպէս տեսան բ՝ էր Ս*ա1ա*. էլ Մամիկո– 
նեանք և ոչ Ւաբիկ Սիւնի^, և Գա զալոն որդի Սպանգարտտայ տեառն 
ք>իր ակայ և \երշարունեացք և Պերոզ– յազգէն Գարգմանացւոց* և իր 
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նոսին յարեըեա լք* Աաաա լագդ էն Ղնունեաը, ենան յազդին Ամա* 
տունեաը ք Սուրա յազդին Մոկտը ք էՆըստոմ Աո աւենեան հ այլք 
անյայտք ոմանք ։ Աասնորոյ զժաոանդու թիւնս նոըա կալաւ հ*ոս– 
րով Հարքունիս երամանալ Նապհոյ, և ոչ եթող զկա լուտես որդւսյ 
ի հայր9 և ոչ եղբօր յեղրայլ»» (Ւոր« I՛# 

ֆայը նաև ֆունտը բաժնին նախարարներին ոմանք ք որոը մին 
իր Սահակ ոմն ասպետ 9 այսինքն ֆադրատունի՝ չիին գոհ զԱրշակայ 
և կը խնգրիին աոիթ% խոյս տալ աո. նոսրով։ Արշակ խեթիլ իր 
ման ալանդ րնգ I) ահակայ, գ ր դո. ո լելով իւր կնոջին Լոր ըստ ֆու– 
զսէնդայ իր Մամիկոնեան, դուստր սպարապետին Մանուելի, ինչպիս 
տեսանք արդին)ք որպիս թի ՍաՀա^» որ իր լեալ աներ Վ^աղար– 
շտկայ9 Արշակայ կրտսեր եղբօրն և դահտկըին% մեււելոյ թադաւո- 

րութեան աոաջին տարին (տես ^որ. պահաե իր մեոե– 
լոյն թագտւորակտն զարդերն։ ^ը թուի թի նաև ազգական ք Սա– 
հտկայ կը հաս տատիին զայս քսութեամր։ Նրկիւղ Արշակայ որպիս 
և կնոջ նորա9 ինչպիս կ՝երևի՝ այս իրք թի Սահակ ունենալով ի 
ձեռքին այն զարդեր կամ նշաններն% զհետ իր թադաւորելու։ Այս 
պտտճաոաւ Ար շակ կը նեղիր զՍահակ9 ի*որենաըւոյն րաոով է չար* 
չտրեաը պէ§ա\ք մինչև ստիպուիլ Սահակայ փախչել աու նոսրով։ 
ՕաՀ ակայ հետ ի բանի իին և Սուրին ^ոոխոոունի9 ՎաՀաՆ Արւա– 
ւհղեան և Աշխադար Ղ*իմաքսեանյ բայը չկրնալով ա՛ճապարել մնա- 
ըինք և կսսՀասիին պատեհ ժամու կատարել դխորհուրգ իւրեանը։ 
նոսրով կ*ընդունի պատուով զՍահակ9 կը պարգևի նմա մեեամեՆ 
կա լուտեն եր9 և կը կարգի գնա սպարապետ•—ւֆայը իին ոմանք 
ի նախարարազն% որ ունիին զիշխանութիւնս իւրեանը ի բաժնին 
ֆունտը աո. Արշակտյք որպիս ՕաՀա^ ասպետ9 որ իր լեալ աներ Վա– 
ղսորշակայյ եղբօր Արշակայք և խնդրեըին դալ աո. նոսրով* թնդ 
որում խեթի հայիր Արշակ9 հանապազ հրապուրեալ ի 
կնոջին իւրմի9 որպիս թի զարդ արքունական ունել նմա ի փեսայ¬ 
ին իւրմի մնաըեալ։ Ապա յտյնժտմ եղև քսութիւն սուտ դնմանի 
յազդտկանաը իւրոը ի Սպեր դաւաոի9 վասնորոյ չարչարեաը գնա 
Ար շակ արքայ ։ Եւ յալն մ անի խնդրիր Սահակ փախչել յԱրշակայ և 
անկանել աո նոսրով* և խորհրդակփը նմին իրի դորեակըեալ լին իին 
Սուրին Խոոխոոունի և Վշահան Աոաւեղեան և Աշխագար յազդին 
Փիմաքսենիը։ ք՝այը ի գնալն նորա ոչ մամանեըին նոքա9 խափա֊ 
նետլ ի զօրաըն Արշակայ« թաքուըեալ ղօղեըին ընդ կեղեաւորու* 
թեանն աոագտստիւ9 սպասեալ դիպող աւուրտ ֆույը նոսրով մեեա֊ 
պիո ուրախ եղև ընդ դալե Սահակայ ասպետի9 և սպարապետ գնա 
ի վերայ զօրաը իւրոը կտրդեաը և դարձոյը ի նա դկալուաես հայ- 
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րենիս, և. այլ ասանս Հանդերձ ագարակօբ պարգևեաց նմա յայնո– 
ցիկ ի ժառանգոսթենէ, ՈԸՀ ի բաժնոյն Պարսից առ Արշակայ մնացին 
(Ւււր. Գ. ՒԳ, ՒԳ.)* 

քէայնոս մամ տնակալ, ոմանբ ի Վ^անանգեցսոց , որ էրին անոսանի 
յասազակութեան, ապստամբելով ի V3 ոսրովայ ապասինեցան լեռ¬ 
նածին տեղեր Արշակայ բաժնին մէջք և. յելոսզակոսթեամբ կը խռո¬ 
վեին երկ ոս թագա սորաց երկիրներն։ 0 ահակ ասպետ ք սպարապետ 
^ոսրովոսք զրկոսելով ասոնց վեր այ* կը ցրոսէ պնոսա. —գքէայսոս 
ասոսրբբ ոմանբ յազգէն Վ^անանգացսոց ապստամբեցին ի հ* ոսրովայ 
և ոչ յոք ապասինեցան1 այլ միայն ի մայրիս լերանց իսրեանց և 
յանձոսկս Տայոց քարանց. յելոսզակաբար արշասանօք յիշխանոսթիսն 
երկոցոսնց թագասորացն Հայոց% խռովէրին զաշխարհս և անհանգիստ 
պահէրին։ Շորոց վեր այ չոգաս սպարապետն հ*ոսրովայ 0 ահակ ասպետ 9 
և. զա զումս ի նոցանէ սատտկեաց և զբսէզոսմս փախստական արար 
ի կողմանս Ջորրորգ Հայոց է Ցփ ոչ թրկիրն Խազտեաց անկան » ի 
Տոյնս ապա լինելով, և ոչ առ թագասորն Արշակ անցին, այլ զա– 
սազակս ոմանս որ ի կողմանս Ջորրորգ Հայոց էրին ի սահմանս 
\Լսոբսոց՝ դիմեցին ապաստան առնել։ ՝Հանզի Վանանգացիք զտսա– 
զակոսթեան գորե մեե ցանկոսթեամբ գորՆէին, և որպէրս ոսղիղ 
էբլ>% ախորժելի թոսին նոցա։ ՏԼորոց ձիգ զհեա մտեալ 0 ահա կաք 
վար էր յերկար մինչև, ի սահմանս Մ անանաղսոյ» թոր* ^1**)* 

8. Արշակք չենբ գիտեր ինչ պատ՚ճառաս կը տաներ 
գանձն ԱՆւ.#ւ^ ամրոցեն ի ՝Ծոփս։ Ծոսրէն Նոռխոռունի, ՎաՀաՆ 
Աուասեղեան և Աշխագար Գիմաբսեան, զորս ւիշ\*տ\***Ք վերագոյնն* 
յափշտա կեչով գանձը% կամին երթալ առ նոսրով, բա1§ արգել- 
ոսելով Ծամելէ Մամիկոնենէք բարեկամ էն \Լրշակայ% կ* ապա սինին 
Մանանտղսոյ կողմերն անմատոյց այր մի։ Մինչ ֊Ծամէլ կը ջանար 
հանել պնոսա յայրեն և առնոսլ գանձը ՍաՀա^ ասպետ որ զհետ 
էր ասազակներոսն% կը հասնի հոն, ևհալաեելով զԾամէլ կքազատէ 
պաշարոսաններն յայրին հանդերձ գանձիսն, և կը հասցունե աո– 
Ւոսրով* Աստի կը գրգռի պատերազմ ի մէջ Արշակայ և Իոսրովսս։ 
Այւ# պատմոսթեան մ էջ Խորենացին գեղեցիկ կը նկարագրէ զս>քրն 
և զհնարս Ծամելի մերձենալոյ այրին».-Ծոսրենայ Խսռխոռոսնսոյ 
և Վ^ահանայ Առա լեղին ի 1ս Աշխագարայ *հիւՏաբսենի գտեալ ժամ 
պատեհ ք զի էր հանեալ զգանձն Արշակայ յամրոցէն Հանսոյ տար 
նել յաշխարհն ՝Ծոփաց, զոր յափշտակեալ և կամեցեալ անցանել 
առ Iնոսրով՝ ոչ ժամանեցին* ՝$անզի աՆապտրեա Ծամելի Մտմիկո– 
նենի մտերմի Արշակայ, յոլովաձեռն դնգաս զհետ մտեալ փա– 
խստեայս արկանէ յամոսր այրս ի գա սարլին Մանանտղսոյ ք յոր 
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մուտ ոչ գտանէր• րայյ է կողմանէ– դոլզե ելք էին աո. ի թա¬ 
լալ և առաջի ղրաղ ալրին սեպ էր ուղղորդ միապաղաղ9 և է վե¬ 
րուստ պաղանձաւ քուաւոր որ հալի լանգունդս խսրաձորոլնք և որ 
ինչ պերՆանի՝ լանհնարին ուղխս սաստկութեան անկանիք անդադար 
հու ովմամբ գլորևա լ9 ոչ ուրեք լինել ոանկռիւ։ Վ^ասնորոլ տարա- 
կուսեալ Ոամէլ վարան էր առ. անհնարութիւն աեզեացն։ Ե&. ազդ 
տրարեալ Արշակալ* հրամալեաց արկդ դորեել երկաթակապ , և. քաջ 
արանդ ի ներքս մտանել9 և ալնպէս շղթալատոզ կարիւք ի վե¬ 
րուստ ի վալր իջուցանել ի դուրս ալրին։ 0ակտլն և֊ ոչ ալն ինչ 
վնասեաց9 քանզի լոլժ ի զատ պահէր ցիրդն։ Եւ. մինչդեռ, նոքտ 
լալն մ էին* լինէր իմն ըստ դիպուաՆոլ բախտի հասանել անդր 
ասպետին Սահակալ բովանդակ գնդաւն հ*ոսրովալ9 որով հետամուտ 
լելուզակացն էր։ &*ողեալ զնոսա* դիմէ ի վեր ալ տլնոցիկ որք ընդ 
ալրին մարտնչէին9 և. հա լան ական տրարեալ հանէ ղԾուրէն և 

ահան և ղԱշխադար հանդերձ դտնձիւքն9 փոլթ ընդ փութ 
հասուցանէ առ նոսրով։ Նսկ նոսրով առեալ ի դանձուցն* հանէ 1ւ 
մասն Նապհոլ• և հրամանաւ նորա տալ նոցա եւ դաստակերտս 
ընտիրս և լարմարս լալնոցիկ ժաո անդութևնէ 9 որք ի բաժնոլն 
Պարսիդ մնացին առ Արշակալ։ Եւ ալս եղև սկիզբն պատերազմին 
Արշակալ և. հ*ոսրովոլ» (խոր* 

Ոչ Աչւկագ (իմա ք^էոդոս^ ասէ \՝*որենադին9 և ոչ էրապուհ 
օգնեցին Արշակալ և Խոսրովու ալս պատերազմին մէջ9 սակալն 
չարգելեցին ևս ղեոսա։ Ուստի երկու թադաւորք կռուեցան ի դաշտին 
Երևել ի գա լառին Վ^անանդալ։ լաղթուի Արշակալ զ°րքը* 
կքսպանուի *հարա Ոիւնի սպարապետ Արշակալ9 որ փախչելով հազիւ 
կաղատի քաջութեամբ Տ*աղաւոնի ^\ամ սարականի լասպետէն Սա* 
հակալ9 որ սաստկութեամբ կը հալաեէր զփախստեալն։ Արշակ 
լնկեղեաց* տրտմութենէն կը մեռնի (386 կամ 387) ոչ լետ բազ– 
մաց <քիւՆական ախտիւ9 ճթա գա լորն լտւ ի լաւտց թագաւորացն 
Հալոցն9 ասէ Գաթըրճեան։—*&՝էպէտ և ոչ եղեն ձեռնտու Նապուհ 
և Ար կագ (Փ*էոդոս) I11ոսրովալ և Արշակալ9 լինել զօրավիգն օգնա¬ 
կան ութ եան առ ի տալ ընդ միմեանս պատերազմ* սակալն և ոչ 
արգելին զնոսա։ Եւ. սպառեալ պատգամաւորութեանն՝ ժողովեալ 
Արշակալ զզօրս իւր խաղալ ի վերալ I*ոսրովալ։ %նաց և նոսրով 
ի բանակէն ի^րմէ առ Նովոլե %եղամալ9 զոր Ա^ուրսն կոչեն9 ընդ 
առաջ Արշակալ, զի մի ի սահմանս էլր և ոչ ալնչափ ատա– 
կեաց ա՛ճապարել, մինչև եգիտ զԱրշակ իջեալ լիւր սահմանն ի գա– 
ւառին Վ^անանգալ։ Եւ պատահեն միմեանց ի դաշտին որ կոչէ 
Նրևել9 և տան պատերազմ ընդ միմեանս սաստիկ լոլմ։ Հարկանի 
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զօրն Արշակալ* մ եռանի և սպարապետն նորա *հարա Աիւնի ի պա¬ 
տերազմին ք և փախստական լինի \Լրշակ սակաւուը։ Եւ. զհետ նորա 
մտեալ ըաջին 0ահակալ ասպետի սպարապետին Ւ*ոսրովայ% վարէր 
սաստկապես։ Այծ օր ահագին նահատակութիւնս զուզեալ %ազա¬ 
լոն ի որգւոլ \3պանդարատալ, բազում անգամ գարձեալ լարձակմամր 
զրուէ զհետամուտսն և տալր պարապ ժամ գնալոլ \Լրշակալ։ Եւ 
գարձաւ նոսրով ի տերլի իւր$ և գնաց Արշակ լՆկեղեազ, 1ւ հի– 
ւանդազեալ անդ մ աշարա լական ախտիւը՝ ջերանի հիւեմամբ*։ 
Խորեն ազին կը լաւելու ք թէ Ցոլնը (իմա &*Էոգոս) չդրին թագա¬ 
լ՜ որ լիւրեանց բաժնինէ \ԼլսպԷս բարձաւ թագաւոր ոլթիլնն \Լրշա– 
կունեազ ըստ մասին, 1ւ արևմաեան փոըր, բալզ եաղկեալ և բար– 
գաւաճ մասն Մեեին Հալոց եղաւ. նահանգ Հռոմէական *—(Եւ 
ալնուհետև ոչ ևս կտղուցին Ցոլնը ի բաժնի իւրեանզ թագաւոր, 
ալլ աո. ա^նորդէր նախարարազն ալնր կողման ըաֆն Տ*ազաւոն» 
(խոր* 

Ւ^որեն աղին հոս գլխ«վ կ ու. տալ համառօտ ինչ տեղեկու¬ 
թի ւն զՄեսրոպալք զորմէ պիտի խօսինը լետոլ երկալնագոլնս 9 աու¬ 
նչով մանաւանգ ի սլատմչէն վարուզ նորա և աշակերաէն, ի 
սըանչելւոլն հորենէ։ Օւստի մատ չինը ալժմ ի կարգ պատմու– 
թեան մերոլւ 

9, Նախարար բ Յունազ բաժնին տեսնելովդ թ է Հռոմալեցիը 
(&՝Էոգոս^ չգրին թագաւոր իւրեանզ բաժնին% գժոլարելով խորհեզան 
երթալ աո. նոսրով, աո. որ կը գրեն թուղթք զորոլ օրինակն կու 
տալ մեզ Խորենազինք ինչպէս նաև. Ւ*ոսրովալ պատասխանն աո. 
նոսա•—«8 եսեալ նախարարազն Հա լոզ ք եթէ ոչ կազուզին Յոլնը ի 
վեր«1 նոզտ թագաւոր 9 և գժուարին վարկուզեալ զան առ աջն որդն 
լինել խորհեզան կամաւ հնազանգել թագալորին ոսրովոլ։ Նմին 
իրի գրեն աո. նա թուղթ օրինակ զալս• Ստրատելատն % ազաւոն 
և ամեն ալն նախարարը Հալոզ մասինն Ցունազ• տեառն մերում 
Ւ*ոսրովալ արըալի կոզմանն \Լլրարատոլ խնգալ։ Ննընին9 տէր9 գի¬ 
տես զմաերմութիւն մեր առ. լիշեալ թագալորին մերում \Լրշակալ9 
զոր մինչև զօր վախ՛ճանին անշիջելի պահեզաը• և արդ խորհեալ 
եմը նոլնպէս Նառալել ըեզ միամտութեամբ եթէ հաստաաեսզես 
առ մեզ գաշամբը գերիս զալսոսիկէ Առաջին* չքիշել գլան ղանս մերք 
զոր պատերազմեզաը Ը^դ ըեզ ի հարկէ և ոչ ի կամաց։ երկրորդ 
գի դարձուսզես ի մեզ զամենալն ժառանգութիւնս մեր որ ի մա– 
սինգ Պաբսիզ9 զոր հատեր լարըունիս։ քնարել թափել 
զմեզ ի կալսերէ 9 զի մի վրդովեսզեն զբնակութիւնս մեր որ ունիմը 
իշխանութիւն լալս մ բաժնի։ Եւ զալս պա լման ուխտի գրել և խաշ 
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հաստատել կնբեսցես, զոր տեսեալ փութասցուբ ի եառ ալութիւն 
ձեր։ Ու|2 աէր մեր*։ Ըսա ^որենացւոլն՝ նոսրով սա պատաս¬ 
խանը կու տալ ալս թղթոլն* ար անց նոսրով Հալոց ար^ա|# 
ստրատելատի % աղաւոնի և ամեն ալն նախարարաց մերող ոդջոլն * 
Նատ ուրախ լերու.բ, զի և մեր՛ ողջ եմբ, և ուրախացար ընգ լուր 
ողջունի ձերոլ։ եւ առաբեցաբ ըստ խնդրոլ ձերոլ զալս պալման 
ուխտի։ Առաջին՝ էւիշք*է գլան ցանս ձերք զոր չունէաբ աո. լանցանս 
իսկ։ ալլ երախտավորս զմիամտելն առ. թադաւորին Արշակունւոլ 
զոր պտշտէիբն, զի և. աո. մեզ զնոլն լուսամր լինել։ Երկրորդ՝ դար– 
ձոլցանել ի ձեզ զժառանդութիւնս ձեր, զոր ունիմր լարրունիսէ 
բալց լալնմանէ զոր ումեր ումեր պարդևեցաբ, և ոչ շրքին պար- 
դէւր թադաւորաց առանց վնասու• մանաւանդ զի ի դի լան հարն 
մերոլ տեսան Նապհոլ արրալից արրալի եմ ուտ* ալլ փոխանակ ընդ 
ալնր լարրունուստ լնումր զձերոլն պակասութիլնն։ Երրորդ՝ թա¬ 
փեմ ր զձեզ ի դորՆակա լացն &ունացք թէպէտ պատերազմաւ ընդ 
կտլսեր, թէպէտ խաղաղութեամր։ Եւ֊ զբեզ, Գա զալոն, արիւն իմ 
և հարտզատութիւն, ոչ ըստ վազընջուց ազդականութեաննք ալլ 
ըստ տրդեանս, որ ի մօրէ բումմէ Արշանուշալ Արշակունւոլ, հա– 
նեալ զրեղ ի հալրենետց րոց ^ամսարականաց և ի մալրենիս րո 
լիմս առեալ ազգ՝ Արշակունի անուամր պատուեցից* (հ*որ* ՒԸփ 
Գազաւոն, ասէ Խորենացին, կր դարձունէ Տունաց բաժնին բոլոր 
նախարարներն առ նոսրով, և. կը պատուի մեն փառօր։ Ւորենացին 
կը լաւելու նաև , թէ ԵամԷլ Մամիկոնեան, որ սպանաՆ էր իլր 
հալրը Վ^արդան և մտլրը Տա՜ճատուրհի ուրացութեան համար, բբու¬ 
նելով Խոսրովալ թուղթը և նախարարաց թղթոլն պասրճէնր՝ կ*եր– 
թալ աո Արկադ, և կը պատուի• իսկ թուղթերուն օրինակներն կը 
պահուին լար բունի դիլանն ի լի շատ ակ ապստամբութեանն Հալոց 
լառլապալ ժամանակս*—«ՀՀալս տեսեալ Գազաւոնի՝ ընդ հուպ դար¬ 
ձս լցան է զբնաւ նախարարսն առ նոսրով) և. բարեբաստիկ եղեալ 
բաքափառութեամբ՝ հանդիպի ամենալն խնդրողն և խոստմանցն։ 
ք*տլց Եամելի Ս՝ամիկոնենի լինբն ըմբռնեալ զթուղթն Խոսրովու և. 
զպատճէն թղթող նախարարացն՝ զատուցեալ ի նոցանէ գնաց առ 
կալսրն Ա|ւ կադ։ ՝$անղի էր սպանես» լ նորտ ղհա1ր իլր Լար դան 
լաղադս ոԼրացութ եանն , * և զմալր իւր ՏաՀաաու րհի՝ երկնչելով 
ի Պարսից և ի բեռեաց իւրոց Արերունեաց՝ ոչ իշխէր զատչել ի 
Շունաց։ Նսկ Արկադալ բարի արարեալ նմա՝ հրամալէ զհաւասար 
թղթողն հեԱէն գրով ի դիւանի իլրում դներ ղի պահեսցին լիշա– 
տակբ աղդ աղ ապստամբոզաց, որ կալ մինչև, ղալս օր՝» խոր* 11ն^։ 
II ամէլս ալս էր Ս ամուէլն Մամիկոնեան, որ ըսա I՝ ուզան դալ* 
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գտնուեցաւ ի պատերազմ էն Մանուելի ընդ Մերուժանայ, ինչպէա 
արգէն տեսանք, և զոր յետ պատերազմին կան ալք շփոթեցին ընդ 
Մերուժանայ, ալս ւէերնոյն գլուխն համարելով Շամուելի, քանզի 
Շամուէլ և Մերուժան նման էին յոյժ մ իմ ե անց։ Ձփարգ և իցէ՝ 
Ծամոլէլ կամ Շամ էլ չէր որգի Վարդանալ |լ Տաճատուրհւոյ, ալլ 
Վշահան ալ ուրացելոյ, որոլ կին էր Շրմիզգուխտ քոյր Նապհոյ ըսա 
ք^ուզանգայ (Շուզ* *)՝« և Շամուէլ սպանելով զերկոսին՝ փա– 
խաւ. լերկիրն Խաղտեաց (Շուղ* 1*. 1ւ ոչ առ. 8 ոլնս։ ք* ուզանդ 
կը լիղէ նաև. զՎ^արգան եղրալր Վ^ահանայ, բայց ոչ զկին նորա 
$ ա՜ճա տ ուհի։ Շրմիզդուխտ, ըստ V* որենացւոլն՝ էր կին Մեր ուժանալ 

ԼՋ)* Դիցուք թէ պատմութիւն Խորենացւոյն է ՛ճշմարիտ, 
այսինքն Շրմիզդուխտ էր կին Մերուժանայ, և Տաճատուրհի կին 
Վ^ահանայ, որ սխալմամբ գրուանր է Վարգան, և թէ Շամուէլ 
փախաւ առ Շոյես ըստ Ւ*որենացւոյն, և ոչ ի Գաղտիս ըստ Շուզան– 
գալ* միթէ Մրկագ ևս դրուաՆ է սխալմամբ փոխանակ Փ՝էոգոսի։ 
քանզի եթէ Ննոզաս պանին Շամուելի թուղթերն առնլով փախ֊ 
չեչն առ 8ոյնս եղաւ առ ^ոսրովալ, այն է 387 կամ 388—(քանզի 
ալս է %ազաւոնի և նա խարար աց աո նոսրով երթալուն թուա- 
կանը),—այսինքն առ Նապհով 1*. (385 — 389)% նոսրով էր առ 
ք^էոգոսիւփ նա ոչ նոսրով միայն, այլ և յաջորգին նորա Վ^ռամշապ– 
հոյ առաջին տարիներն կը կշռին վերջին 4 կամ 5 ամացն Ծ՝էո֊ 
գոսի։ 

Ըքւա մևգ՝ հ ոս յայտնապէս կը սխալի մեր պատմութետն հայրը 
կամ աղբիւր նորա ուստի կ՚առնու, շփոթելով ոչ միայն զ^Լարդան 
ընգ Վշահան այ և զՏաճատուհի ընդ Շրմիզգխտոյ՝ այլ և զԱրկագ 
րնգ &՝էոգոսիէ Շաւալին այն է, որ այս սխալմամբ, ըստ իւ֊ր վկա1~ 
ութեան% Ներունի պատմիչն մեր կասկաՆելի կին է իւր պատ մ ու֊ 
թեան այս մասին ուրիշ կէտերն ևս, զորս յիշեցինք և պիտի յի– 
շենք։ քայյ մենք արգէն յալ տնեցին ք մեր սակաւ վստահութիւնն 
առ I11որենացին, ըսինք ևս, թէ առ ի չգոյէ ո1֊ըիշ աղբեր՝ մեՆ 
զգուշութեամբ կ՚առնունք պք" որենացին իբրև աղբիւր յետ ք^ա–– 

զանդայ իբր ի հարկէ։ *հաթըրճեան՝ ևս կը գնէ զՇամուէլ որդի 
Վ^արգանայ և Տաճատուհւոյ ըստ V*որենացւոյն, և ոչ Վահանայ և 
Որմիզդխտոյ ըստ Ւուզանգալ, ինչպէս կ՛երևի՝ ի պատիւ Հ՚որենա֊ 
ցւոյն, նախամեՆար առնելով զսա քան զՇուղանգ, բտյց չ^ասնիր 
իւր նպատակին, քանզի կ՚ստիպուի ուղղել զքերթողա^այրն, ճան շնա¬ 
լով զսխալ նորա, և գնել 9^էոդոս փոխանակ Մրկագայ (Գաթըրճ* 
Պամ* տիեզ. հտ♦ ք՝* էջ 521)։ 

Հ1 որենացին կը գնէ զՇամուէլ ապալինեալ առ Շոյես (ք^էոգոո 
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կամ \Լրկագ և գտեալ ի նոցանէ բարիս« սակայն չթուիր կալանա¬ 
կան, թէ ք^էոգոս, և ոչ իսկ Արկագ «բարի առն է էն» մ ատն չի մը, որ 
Ննողասպան ևս էր է Հա լան ա կան ա գոյն է ուրեմն դնելն ք^ուզանգայ 
զՕտմԷլ փախուցեալ ի Գաղտիս լետ սպանութեանն• իսկ առնուլ 
տանելն Օամելի զթ ուղթս Խոսրովու և նախարարաց առ. կալսր 
և վասն այսր գտանելն բարիս ի նոցանէ% չէ կալանական, ինչպէս 
պիտի տեսնենբ յետոյ ։ Ա՜ր չափ ուրախ ենբ, որ մեր պատմու– 
թեան մ էջ նախամեհար ըրինբ Խորենացւոյն ուզանդ իբրև ժա¬ 
մանակակից* ինչպէս էր իսկ արժան ըստ օրինաց անաչառ, բննա– 
գատութեան։ 

Նաև գեր թալն աղաւոնի և Շունաց բաժնին նախարարաց, 
որ էին ի բնէ Պարսից բաժնէն, առ. նոսրով չէր կրնար, ինչպէս 
կը կարՆԷ 1°որենացին, ապստամբութիւն կամարել Փ՝էոգոս կամ 
Արկագ, որ զիւր բաժինն ևս, ըստ ^որենացւոյն, յանձնեց Ւ*ոսրո- 
վու, պարագայ մը՝ որ ըստ մեզ չէ կալանական։ Ասացաբ թէ չէ 
կալանական, բանգի գիտեմբ այլուստ արտաբին վկայութենէ, թէ 
իսկ և իսկ զկնի մ ահուն Ար շակայ (386) 8 ունաց բաժինը եղալ 
նահանգ հուոմէական, այսինբն իշխանութիւն երկրին յանձնուեցաւ 
կոմսի, կամ զինուորական կուսակալի, թէպէտ ^այ նա խարարներ էն 
չառնուեցաւ ինբնօրէնութիւնն, զոր ի վաղուց ունէին իրենց եր¬ 
կի րներուն վրայ* միայն մին ի նոցանէ ունէր գլխաւորութիւն իմն 
ի վեր այ այլոց, այնպէս որ կայսրն աո նա կ ՚ուղղէր իլր հրաման¬ 
ներն առ. նախարարս։ Այսպէս ըստ ք^էոգոսեան մատենին (գիրբ 

Տ* յ*1*» Օր♦ 6) Փ՝էոգոս արգէն 087-ին այս կարգագրութեան 
համեմատ կը գրէ Գագգան կամ Գազանաս (թերևս Գազաւոն) 
՝Ծոփաց նախարարն, որ ունէր գլխաւորութիւնը* <ւԳագգանայ, նա¬ 
խարարի ՝Ծոփաց աշխարհին։ Օահմանեմբ զոսկին պսակական տալ 
այսրէն յետս և գարձուցանել առ. նոսա՝ յորոց ոչ ըստ օրինի թուի 
հանեալ, զի ըստ հին սովորութեան օրինակի՝ ամենայն նախարարբ 
ի սիրո յ հպատակութեանն, որ պարտի հուոմ էական տէրութեանն՝ 
պսակ յիւրեանց ի սեպհական ընչից արասցեն, մատուցանել փա- 
ռաւորութ եամբ մերում լուսաւորութեանս։ Տուեալ ^Ը» կա զան¬ 
գա ցն Շուլեայ, ի ^ոստանգնուպոլիս, ի Վյաղենտիանեայ Աւգոստեայ՝ 
երրորդ անգամ, և յնւտր ոպեայ հիւպատութեանն* (Գաթըրճ* 
Տիեզ» պտմ♦ ք» է9 520, հան• 2)է ՏՀայս կը թոլի ակնարկել նոյն 
իսկ \*որենացին, որ ասէ յայտնապէս, թէ (|).յ)քու հե տև (զկնէ 
մահուանն Արշակայ^ ոչ ևս կացուցին 8ոյնբ ի բաժնի իւրեանց թա¬ 
գա լոր, այլ առ ա^նորդէր նախարարազն այնր կալման բաքն Գա զա¬ 
լոն, և աշխարհին իւրեանց մասինն կացուցին Յոյնբ հռմէսս իջ– 
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խանսՅ։ Կամք* ասել, թէ Գա զալոն ունէլ» դլխաւորութիւն իմն այն 
բաժնին նախարարաց վրալ, իսկ երկրին բազա բտկան վարչութիւնն 
յանձնուեցաւ կոմսի, այսինբն զին ասորական իշխանի։ Փ՝էոդոսի յի~ 
շեալ օրէնբն Տունաց բաժնին համար չփոխոլեցալ երբէբ, ուստի 
և. չենբ կրնար իբրև, պատմական ընդունել ինչ որ ^որենացին կր 
պատմէ ի սկզբան ՒԹ. գլխոյն, թէ նոսրով խնդրեց յԱրկադեայ և 
աո.ալ Պարսից բաժնին վրաէ նաև. Շունաց բաժնին իշխանութիւնը*— 
*Նբրև տիրեաց նոսրով բոլոր ամենայն նախարարազն Հայոց որում 
ցանկայրն% յղէ առ. Արկադ և. խնդրէ ի նմանէ հաւաաալ յինբն 
զմասն Տունաց որ ի Հայս, գոր չէն կալեալ հարկեսցեն նմա ան– 
սխալ, որպէս նորուն գորՆակալացն։ Եւ կասկաՆեալ Արկագայ ի 
մ իա բան ութ են էր նախարարազն Հայոց, թէ միաբ անութ եամբ հանի- 
զեն ի նմանէ և տազեն ի Պարսս զբաժինն զայն% կատարէ զխըե– 
դիրս I”ոսրովար։ Ջէ պարտ մոռանալ, թէ նոսրով չէր առ. Արկա– 
դեալ, ուստի և չէր կրնար ունենալ ընդ նմա դորե։ նոսրով ար– 
կաւ իշխան ութ են էն 39\–ին$ մինչ Արկադ աււտւ զկայսրոլթիւնն 
39Ե–ին, որ է ամ մահուան մեեին $*էոգ ոսի։ Այս դժուարութեանց 
նայելով՝ կը թուի մեզ թէ ի պատմութեան աստ ^որենացւոյն դոյ 
սխալ կամ շփոթութիւն։ Նսկ դալով առ. \)ամուէլ Ւ ուզան դայ ւղատ– 
մ ութի ւնն կը թուի մեզ աւելի պարզ և. հալ ան ական ադոլն, այսին- 

բըն թէ \)տմուէլ առ. մոլի նախանձաւորութեան կրօնիզք սպանեալ 
զհայր իւ֊ր ուրազեալ և զմայրն մոգակրօնիկ՝ փախստեայ անկաւ ի 
աղտիս. իսկ ըմբռնումն թղթոցն Ւ1ոսրովու և նախարարաց և 
տաբուի լն առ կայսրդ 1ւ հաւասարի նոզա դրուիլն լար բուն ական 
դիւանի հելլէն գրով ի յիշատակ ապստամբ ազգին Հայոց, եթէ է 
՛ճշմարիտ% եզաՆ է իբր 387–ին առ &*էոդոսիւ, առ որով էր 1*քա– 
րովք և ոչ տասն ամօբ յետոյ առ Արկադաւ, իբր 397-ին, մինչ 
չկար նոսրով։ ԱՀա միլս ևս նշան սխալ ժամանակագրութեան Ւո– 

րենացւոլն, որ իբր տասն ամօբ յետկոյս կը խախտէ դիպտց ժա¬ 
մանակներն, ինչպէս արդ էն ըսուեցաւ։ 

10. Հոս հարկ է մեզ խօսել զկաթողիկոսութենէն 0ահակայ։ 
Արդ էն տեսանբ ի * ուզանդ ալ, թէ ինչպէս Պասք յետ մ ահուն *Ներ– 
սիսի կարգեց կաթողիկոս զՑուսիկ ոմն ի զաւակէն Ազբիանոսի 
առանց հրամանի եպիսկոպոսապետին 9եսարու, և այս պատճառ աւ 
ոչ սակալ խռովութիւն Նագեցաւ ի մ էջ Ցունաց և Հայոց։ &8ուօ– 
կանէ ասէ ք^ուզանդ, թէ էր այր լաւ, այլ թոլլ.— «Սա էր, ասէ, 
բրիստոնեայ, բայց համարձակութեամբ յանդիմանութեամբ ինչ ընդ 
ումեբ չիշխէր բարբառել, զի երկչոտ էր և հաւան, և ըստ կա¬ 
մաց թադաւորին միայն ունէր զպատիլն, և կայր ի լռութեան և 
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ֆ հանդարտ ութ ևան զա մ են ալն աւուրս կենաց իւրոցա (Ւուգ* է» 
^ ուս կան լաջորդեց, ըստ Ւուգանդալ, քՀալէէ§, նոլնպէս ի զաւակէն 
Աղյբիանոսի, եպիսկոպոս ^անազկերտոլ, որ էր վիճակ Աղբիանոսի, 
շնորհեալ նմա ի Ւ*ոսրովէ նոտակալ ^ւււք* 1՛* -*)՝•)* ՀԼՀԼաւինալ 
ասէ Ւ ուզանդ, թէ էր այր խիստք որկորուստ և ագահ, փոխեց 
կղեր ականաց հանդերձն ի ձև գինուորական, և ինչն ևս կ*զգ^“ 
նուր ճամկաւոր հանդերձներ, սամուրենիս, կնդմենիս, և ալնպէս 
Կ ^լլէր ի բեմ•—«Եւ– էր & աւէնս ալս անուանի, զաւակ Աղբիանոս 
եպիսկոպոսի ի գեղջէ Մ անազկերտոր էր սա բարոլիւը չարաչար 
խիստ և նախանձոտ։ 1՝ա|1| սակալն կրօնս մի (կարդ, կանոն) եդ 
յիւրում ժամանակի, գի ամենալն ըահանալից ուսոլց առնել հան¬ 
դերձ զինուորաց։ Թ՛ողին զկրօն առավելական եկեղեցեացն, սկսան 
գնալ ըստ իւրեանց մտաց, գի ոչ ըստ կրօնիցն ադան էին չ>ահա– 
նալբն զպճղնաւորն, որպէս օրէն էր ի բնէ, ալլ սկսան գխոտոր– 
կտուրսն ի վերալ Ննդացն ուներ Եւ գարդարէին զհանդերձս իւ– 
րեանց պէսպէս նարօտօչ», և սիգա լին որպէս ոչ վալել էր* և 
գմորթ մեռելոտիս դագանացն ըահանալբն անխտիր ադանէին, որ 
ոչ վալել էր։ Եւ. ին չ>ն քԼաւէնն աթինեալս և գ տ ապակե ալս զժա֊ 
պաւինեալս նարօտօը ագանէր, գսամուրենիս և զկնգմենիս և զգալ* 
լենի ս ագանէր, և (բա հան ա լ ըն) աղուեսենիս գանձամբ արկեալ 
անխտիր ի բեմ ելեալ նստէին։ (\րկորստութեամբ, ագահութեամբ, 
անաուակութեամբ կալր ՀՀաւէն գամենալն աւուրս կենաց իւրոց՝ա 
^ք|ւք* Սւ/ա լաքորդեցյ ըստ Ւուզանգալ, Նահակ ոմն *\որ– 
ճեալ, որպէս ասէ• *Ապա Նահակ ^Հորճեալ եկաց գլուխ եպիսկոպոսաց 
փոխանակ ՀԼաւինալ լետ մահու նո րա։ Եւ. էր սա ալլւ բրիստոնեալ, 
բալց ոչինչ զչարեցալ ընդ կարգս քՀալինալ, զոր եդեալն էր նորաԽ 
փոխեր (Ւուզ* %• Նահակալ լաջորդեց Ասպուրակ կամ Ասպուրա- 
կէս աո, ^ոսրովալ վերջն ով, դարձեալ ի զաւակէն Աղբիանոսի.-«.Ապա 
լետ մահուն Նահակալ եպիսկոպոսի, ասէ ք՝ ուզանդ, եկաց գլուխ էր– 
պիսկոպոսաց Ասպուրակ ոմն ի զաւակէ Աղբիանոսի եպիսկոպոսի, ալլւ 
վրիստոնէամիտ, աստուաՆապաշտ, արդար, և առաջնորդեաց դրանն 
^ոսրովոլ* բալց միալն վասն կրօնիցն հանդերձոլն զեդեալ կարգն 
•Հաւինալ գնտլին՝Ֆ (ք^ուգ* Ջ# *)՝•)։ Եւ. ի յ*Ե» գլուխ նոլն դպրու- 
թեան դարձեալ խօսի գնմանէ ալսպէս• \Եճ. էր, ասէ, դլխաւոր 
եպիսկոպոսաց Հալոց Ասպուրակ, ալր սուրբ և բարեպաշտօն, եր¬ 
կի ւղաե լԱատուՆոլ և ի մարդկանէ։ ք^տլց ոչինչ կարէր լան գիմ ա– 
նութեամբ խօսել ընդ ումեը, ալլ ինչն ի րւութեան էր և ի հա– 
մեստութեան, ի զդաստութեան, ի պարկեշտութեան, ի պա%ս և 
յաղօթս* լամենալն ժամ աղա չէր գԱստուաե, (էալց ի հանդերձն 
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զգենլոլ ըստ կրօնիցն ՀԼաւինալ գնալը նա• ա գան էլւ ղամղալեալս ևւ 
ժապաւինեալս։ Ւալց էր սա ալը ըաղցր 1ւ խոնարհ, բարերար և. 
մարգասէր զամենալն աւուրս կենաց խրոց*։ Խորենացին չՓքեբ 
զ&ուսիկ, ալն զոր ըստ Ւուզանգալ Պապ դրաւ կաթողիկոս փոխա¬ 
նակ Ներսիսի, ալլ կու տալ Պապալ ՛զկնի հերսիսի գնել լաթոռ 
կաթոզիկոսութեան զՇահակք զորմէ ասէ միալն, Հոչ հեռի ի գո– 
վութենէք զոր կացոլց (Պապ) փոխանակ Ներսիսի, առանց մեե արք¬ 
եպիսկոպոս ին Աեսարու.* (Խոր* 1՝* ԼԹ«)ւ Խորենտցին գիտէ նաև. 
զ&աւէն ի կարգի կաթոզիկոսացք բալց Նահակալ, (մինչ ըստ 
քւզանգալ էրահակալ նա խորգն է քԼաւէն), զոր լիշելով միալն կ՝ ան¬ 
ցնի — *Ւալց լերկրորդ ամի Վ^արազգատալ եկաց եպիսկոպոսապեա 
Հալոց ՀՀաւէնք ի նոլն ազգական ութ են է \Նլբիանու՝»ք-առանց լա֊ 
ւ.ելլոլ ինչ զվարուց և. զնորաձևութենէ նորա։ Ըստ Խորենացւոլն% 
Նահակ ևս էր ի զաւակէ Ազբիանոսի, մինչ ի ք^ ուզան դալ կը կո֊ 
չուփ էորճեար։ հսկ զԱապոլրակիսԷ ք որ ըստ Խորենացւոլն է լաջորգ 
քԼաւինալ՝ Խորեն ազին ասէ լոկ, թէ «Եկաց լեպիսկոպոսութիւն Հալ֊ 
ոց*ք և թէ էր 1ա զգա կան Նա հա կալ և քՀաւինալ* (Խոր* 

XX. ՏՀլաջորգն Ասպուրակիսի, զմեՆն 0ահակ չգիտեր ^ուզանդ ք 
և ոչ իսկ կը լիշէ պես» ի վախճանի Ջ* գպրութետն։ ք՝ալց Ւու֊ 
զանգ9 ինչպէս կարէեմը՝ վախճանաՆ էր լառաջ բան զկաթողիկո֊ 
սութիւնն Սահակալք ալն է լառաջ բան գամն 390, կամ իբր 3 
կամ 4 ամօը լառաջ ըան զմահն Արշակալ *)՝, առ որ հասուցա֊ 
նելով կը դագարեցունէ զպատմութիւն ի*֊ր> ուստի և հ ալանա կա֊ 
նապէս չգիտեր Արշակալ մահըք լևտ որոլ կը թուի սկսեալ համ¬ 
բալն առաըինութեան և իմաստութետն մանուկ լաջորգին Աօ– 
պուրակիսի։ Եւ եթէ նոլն համ արինը ընգ պատմագրին «Փ տւստեալ 
Ւուզանգեալ» զՓաւստոսն, լիշեալ ի Ե* գլուխն գպրութեան 
Ւ ուզան դալ — (և ալս է արդարև, ինչպէս տեսան ը ազուր, հա լան ա֊ 
կան ի նոլնութենէ և՛ անուան և՛ ազգին երկոցունց) - կը գտնենը, 
թէ ալս Փաւստոսի կենգանութեան ժամանակը չ*անցաւ ալսր ըան 
զժամանակ կրկնակ թագաւորութեանն> ալսինըն ըան զժամանակն% 
լորում Արշակ և Խոորով կը թագաւորէին միևնոլն ժամանակդ իւ– 
րաըանչիւր ուրոլն լիւրում բաժնին։ *ճրդ ալս կրկնակ թագաւո- 
րութիւն տևեց մինչև 386 կամ 387, կամ մինչև ի մահն ՍԼրշա– 
կալ։ Ա^ա ք՝ ուզան դալ լիշեալ գլուխն• «էյւ առ ալնմ ժամ տնակալ 
Փաւստոս եպիսկոպոս• սա ի ժամանակս Ներսեսի եպիսկոպոսս»պե¬ 
տին էր ի տան նորին իբրև թելակալ։ ՝$անզի էին ի ներընի հալրա• 
պետին ի տան իլրում ընգ նորա ձեռամբ երկոտասան եպիսկո¬ 
պոսը ք աթոռակիցը ի*~ր» գորՆակիցը և խորհրդակիցը, թոզ Ղա1“ 
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չոց գաւառաց ամենայն եպիսկոպոսեանն որ ընդ նովաւ։ Ալլ եր– 
կոբեան սորա (Փաւստոս 1ւ քԼորթ) էին լայնը երկոտասանիցնք և 
էին է տեսչութիւն աղբատանոցացն հաւատացեալֆյ և յա մ են ալն ի 
էէն հաւատարիմյ> նորա է մ ամանակս նորա, և յամս I*ոսրովու և 
Արշակայ երկարը թագաւորացն բաժանաւորացն դեռ. ևս կալին 
նոբլա կենդանիդ* (ֆ՚ուզ* Ջ* Ե*)ւ Այււ գլուխն է թերևս տեղեկու- 
թիւնն, զոր Ւուզանգ կը խոստանալ տալ զանձնէ է վախճանի զան– 
կին գլխոց դպրութեան։ Աւպաբէն անհնար էր ք՝ուզանդալ9 որ 
ալնպէս նախանձախնդիր էր լիշել զշառտւիղս տանն Լուսաւորչին՝ 
ձյէշ^լ *ներսիսի որդինք եթէ սա սկսաՆ էր զիւր փառաւոր ըն– 
թացսն աո. նովաւ։ նաև չէ անհաւանական > թէ 0ահակ կը դըա– 
նուէր լալնժամ ի Ցոյնս, ուր կեցաւ նա շատ տարիներ ի հրա¬ 
հանգս։ Ապա առ.աջին լիշատակիչ կաթողէկոսութեանն 0ա^ակալ է 
^որենացին, որ մեր պատմութեան ալս նշանաւոր կէտը կը պատմէ 
ալսպէս. աՏեա ալսր վախճանեալ եպիսկոպոսապետն Ասպուրակէս՝ 
ի աեղի նորա լաջորդէ նոսրով զԾահակ որդի մեՆին Ներսիսիէ 
որդւոլ Աթանագենի, որդւոլ 8 ուս կան 9 որգւոլ Վրթանիսիք որդւոլ 
սրրոլն Գրիգորի՝» (հ՛որ* ՒԹ.)ւ \*ոսրովալ ընտրելն լՕաՀա^ ի 
կաթողիկոս ութիւն՝ չէր վասն սերելոլն նորա միայն ի Լուսաւոր* 
չէն9 ալլ ունէր նաև հաւանականապէս ուրիշ9 և բազա բտկան 
պատճառ.։ նոսրով որ սկսաՆ էր միտել ի 8ոլնս՝ թերևս ն պաստա– 
ւոր գտալ իլր խորհրգոլն զԾտհակք սնեալն լունական հրահանգով 
և ոգւով9 ուստի և առանց հտրցանելոլ արբալից արբալի՝ կարգեց 
զ\)ահակ կաթողիկ ոս։ Ալս պատճառաԼք և մանաւանգ ի պատճառս 
միտման նորա ի 8ոլնս՝ Նապուհ ք* ըստ ^որենտցւոլնք րաքց Ըստ 
ճշգրիտ ժամանակտգրութեան՝ Նապուհ <1*. կամ մանաւանգ Վրւաւ/ 
1*» կը գրէ լանգիմ անութիւն առ նոսրով։ և կ՛ընդունի ի նման է 
խիսա պատասխան % նոսրով վերցունելով դիմակը լայտնապէս կը 
խնգրէ լԱրկագեալ (395—408), լաջորդէն ք^էոդոսի ք օգնել նմա 
զօրօՔ9 խոստանալով գտրձունել ի նա գրովանդակ Հալս։ Վււաւ/ 
Լըստ \"որենացւոլն Նապուհ (*•) իմանալով զալս ի մատնութենէ 
նախարարաց Հալոց՝ կը պրկէ իւր (8աղկերտ Ա, ԸԾտ ^որե– 
նացւոլն Արտաշիր՝) ընկենուլ ՝■ գխոսրով տէրութենէն։ Ւ հրաժարել 
Արկադեալ օգնել նոսրով կ՛ ստիպուի երթալ ընդ 8ազկերտի ի 
Պարսս ք և կը գրուի իրրև ապստամբ լԱնլուշ բերդն։ \"ոսրովալ 
հետ իբրև կասկաՆելի կը տ արուի նաև Գազտւոնք որոլ տունը 
կ՚առնուի լարբունիս է ինչպէս նաև եղբօր նորա Նաւարշալ և Պար– 
գևալ Ամատունւոլք որ զօրօբ զհետ պնդաՆ էին 8աղկերտի՝ ազա¬ 
տել զխոսրովք և Հյաջողելով կ՛ստի։զուին կռուել։ 8մանբ է սպան- 
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ուին9 ուչլբ բռնուելով կը տաբուին գերի9 և մորթուելով և չցոլե¬ 
լով իբրև, տիկ՝ կը գրուին միշտ չանգիման 1°ոսրովու ի բերդին։ 

13, Յագկերտ չաո.աք բան զմեկնեչն կը թագաւորեցունէ֊ 
Հաչոց զեդբաչրն Հ*ոսրովու9 փոխելով զանուն նորա— առաքին ա֊ 
նունն չէ չաչտ-լ անուն հօր իւրոչ և հաւուն՝ Վո֊ամշապու հ9 ք Սա– 
հակ և գնախարարս կարգեալս ի Ւ*ոսրովաչ կը խախտէ իրենց պատ֊ 
ուէնք նոչնպէս գՏոչնս որոց նոսրով տուաՆ էր պաշտօն*— 
Նապուհ (իմա Վււաւք 3**) էր ցասմամբ ընդ Ւ*ոսրովաչ ի բարեկա¬ 
մանալն (սորտ) ընդ Արկագեաչ (իմա &՝էոգոսի9 բանգի \ձրկադ չե֊ 
տոչ է բան զգերութիւնն \Աոսրովու) անձամբ 9 և չանհրաման կար¬ 
գել չեպիսկոպոսութիւն գմեՆն Ս ահակ9 վասնորոչ չղեաց մեղա* 
դրութիւն հանդերձ սպառնալեօբ* ըմբոստացաւ նոսրով, և խրոխ֊ 
տով վեստկան պատասխանեաց, տրձակեաց զպտտդամաբերսն անար– 
գանօբ։ Եւ իսկոչն խօսեցաւ ընդ Արկադեաչ (&՝էոդոսի)9 գի լու– 
Նեալ գհաշտութիւնն ըևդ Նապհոչ (Վ^ուտմաչ)% օդնեսցէ նմա զօ– 
րուք և. սա դարձուսցէ աո նա զբոլոր աշխարհս։ Ա|Հ Նապոա..^ 
(Վրւաւք ի հրապուրելոչ դուշակութեան նահապետացս մերոց » 

նոչնհետաչն աոաբէ զորդէ ի*~Ը գԱրտաշիր (իմա Յագկերտ) գօրու 
Նանու ի Հաչս։ Եւ. ի հրաժարել \Լրկադաչ (քՒէոդոսխ) ի կուսակցե- 
լոչն Եոսրովաչ, և ոչ գոբ չօտար ազգաց դտեալ ի սատարութիւն% 
անկարտցետլ ընդդիմանալ կամ խուսափել ի ն։քան է՝ չոդաւ աո. նա։ 

\Լրտաշրի (Յագկերտ) ընկեցեալ գնա ի տէրութենէն9 փոխանակ 
կացուցանելով զ^ուամշապուհ եղբաչր նորին։ ոչ գմեՆն ՀՅա^ակ և 
ոչ զոբ ի նախարարացն կարդելոցն ի ոսրովաչ եթող9 աչլ վրդո֊ 
վեաց ի պատուոչ իւրաբանչիւր. նա և. հրամաչեաց ևս ըևդ Յոչնս 
գնոչն կարգ ուներ Եւ թողեալ գունդ ստուար՝ ինբն ի ՏիգյբոՆ 
փութաչ աս աներ ի ծերութենէ հօրն ակն ածելով*—(աչս9 ինչ֊ 
պէս նաև ասելն չետոչ~~«.թադաւորեաց ամս հինդ»՝ կը չարմարիՆ 
որդւոչն Նապհոչ ք՝–ի Ներացելոր աչն է Արտաշրի ք, որ արդարև 
թագաւորեաց չորս կամ հինդ տարիք 380 — 384* բսաչց ժամանակբ 
սոցա չեն չարմարիր ժամանակին գորմէ բան բս են9 ինչպէս պիտի 
աեսնենբ ի ստորև)–ընդ իլր ունելով ղ^ոսրով՝ դնել չ\Լնուշն կո֊ 
չեցեալ բերդի. որոյ էժագատրեալ ամս հինգ* Ըծք. նմա տարաւ 
գԳագաւոնք կա ս կան ետ լ չաոնն բաջութենէք և գտուն նորա հրա֊ 
մտչէ ունել չարբունիս9 նոչնպէս և գեղյբօր նորա Նա լար շաչ և 
գՊարգևաչ Աւքատունւոչ։ ՝$անզի նոբա երկոբեանն հանդերձ գին֊ 
ուորօբ իւրեանց եւթն ^արիւրովբ նկատեալ որսացան զչաջողու֊ 
քժիւն ժամու ի ՛ճանապարհի կարալանին1 զերՆուցանել գարբաչն 
իւրեանց Ւ1ոսրով9 և ոչ աջողեցան ի պարտւանգելոչ ոտից նորա 
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ի շղթայս։ Ե«– հզօր մարտի եղելով սպանան Նաւարշ և Մանուէլ 
*րգի Պարգևայ, և բազումք Ահդ նոսա* իսկ Պարգև, ի կալանս 
ըմրռնեալ աեաւ առաջի Արտաշրի (Վքլաւ/այ), և տիկ տեսակ գոր~ 
Նեալ ուռուցմամր՝ հրամայեաց քնել յան դի ման Ւ*ոսրովայ հանա¬ 
պազն (Հ՛որ* Լոս ևս կարևոր է դիտեր թէ ժամանակա– 
գրութիւն Խորենացւոլն չէ ուղիղ։ Փ՝ագաւորք Պարսից, զորս Խո– 
ր են ազին կը յիշէ յան ուտն է, ինչպէս Հձապուհ (՝» և Արտաշիր ք*% 
չեն կշո֊իր ժամանակի դիպացն, զորս կը դնէ \"որենացին գիպեալ 
առ. նոքօք—Նապհոյ Ւ-ի (310 —380) և որգւոլ նորա \Լրտաշրի Ւ-ի 
հնգամեայ ժամանակն (380 — 384) լաուաջ են քան 1°ոսրովայ թա¬ 
գա ւորութեան տարին, որ է 385,—և ոչ մանաւանդ ժամանակին 
Ար կադետ յ, որ նսաաւ 395-ին, այն է առ. Վուամաւ \Լպա 1°որենա- 
ցւոյն Նապհով և Արտաշրիւ պարտ է իմանալ ղ^Լռամ <1** (389 — 
Ց99) և զՑազկերտ Ա* (399 —420), ինչպէս նշանակեցաւ ի մէնջ% 

13. Սահակաւ դադրաՆ էր արու տոհմն ի զաւակէ Լուսա– 
ւորչին* քանզի 0ահակ, վերջին արու մնացորդ Գրիգորեան տան՝ 
չունեցալ որդի, այլ միայն դուստր մի միամօր 0ահականոյշ անուն, 
զոր ամուսնացոյց Աահտկ Լամա զաս պայ ումեմն Մամիկոնենի։ Ցետ 
մահուն ՕաՀ ակայ ասպետի, սպարապետին Ւ*ոսրովու* ՍաՏ ա հ հը 
խնդրէր ի V* ոսրովայ, և յետ կապանաց նորա ի յաջորդէն և յեղ- 
րօրէ նորա Վ^ռամշապհոյ (391—414)՝ տալ զսպարապետութիւնն 
փեսային իլրում Լամա զաս պայ։ Վ^ռա մ շապուհ չհամարձակելով առ¬ 
նել զայս առանց հրամանի Վ^ռամայ, յիշելով զար կտես եղրօրն 
այսպիսի պատ՜ճառաւ՝ կը ղրկէ ղԱահակ յան ձն արար ակտն թղթ՛ով 
աո թագաւորն, որ պատուով ընդունելով զԾահակ՝ կը շնորհէ նմա 
ինչ որ կը խնդրէր• սպարա պետ ութի ւնը կը արուի Լամ ա զա ոպալ 
նոր կալուտիներով, յանցալոր համարուաՆ ցեղերուն կը շնորհուի 
ներումն և կը հրամայուի յետս դարձոլնել նոցա ստացուաՆներն, 
որ յարքունիս դրաւեալ էինյ բաց յաստիճանէ պատուոյն նոցա, 
որ կիջնէ կրտսերադոյն նախարարութեանց կարգը* միայն Լամա- 
զաս պայ տոհմը կը բարձրանալ ի հինգերորդ աստիճան ի կարգի 
նախ արարաց։ \Լյս ամենայն հրամանք թագաւորին իբրև օրէնք 
կը գրուին ^արքունական դիւանին*-ՀԱուրյԼք ոմանք երևելիք 
առաջինք ի նախարարազն և ի վերադիտաց աշխարհիս, լուսաւո- 
րութեան պատճառք, որդեՆնութեամր իջեալ ի մենն II ահակ, 
դադարումն եզև ուսաերաց նորա, ունելով դուստր մի 0ահակա– 
նոյշ կոչեցեալ, որ տոլալ յամոլսնոլթիլն Լամազասպայ Մամիկո¬ 
նենի։ Նւ ի մեռանել քաջ սպարապետին Հայոց 0ահակայ ասպետի* 
ի տեղի նորա ղնա (զՀամազասպլ) տղտչետց (Պահակ) կարգել Հ*ոս– 
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բովալ արքայի, և զկնի կապանտց՝ եղբօր նորա Վ^ռամշապհոյ։ Այլ 
սա հրաժարէր աո.անց արքայից արքայի առնել պայս* էհ^1ոՀ 
սակս այսպիսի իրաց կրևաց վիշտս եղբայր նորին նոսրով։ Վա»Տր 
որոյ առեալ (IԽէհակտյ) ի սմանէ Լի Վ^ռամշապհոլ) թու ղթս է 
խանձելս յ գոտերն՝ ինքնին չսգալ, առ Մրտաշիր (Վուաւ/) Պարսից 
արքայ։ Եւ. մեեարի ի նմանէ յ «յ<ք . նախ վասն քաջատոհմիկ ազ¬ 
գին Պահլաւկաց—(Խորենացին ըստ աւանգութեան՝ գիաէ քՍաՀո^ I 
իբրև սերունդ \Լնակայ% Պարթև կամ ^1ա^աւ)« —գարձեալ և գի ՚ 
առաջի անհաւատից արգոյ և պա աո լական ցուցա նկ Աստոսաե 
դե առ այս ի*֊ր* Արոյ զբնաւն կատարեալ խնդիրս (1Լռամ^, նախ 
վասն փեսայի նորա Համ աղաս պայ, գարձեալ և վասն մնացելոցն 
մեղուցեալ նմա ազգացն \ամսարական և Աւէատունի, որ սոլզեալ 
ղօղեալ էին յանյայտ տեղիս• վասնորոյ մաղթեաց գթալ իբր յաս- 
տուաՆային հրամանէ՝ ոչ բառնալ որգլոց զյանցանս հարց, մա– 
նաւանդ զի և հարք որք մեզանն՝ նոքին իսկ սակս ալեր և մե֊ \ 
ռան։ Որոց մնացելոցն պարգևեալ զկեալե՝ հրամայեաց զտուն եր– 
կաքանչիլրոցն զկալեալսն յարքունիս գարձուցանել ի նոսա♦ բայ®; 
միայն ի գահ հայրենի ոչ հաստատել, այլ ի խոնարհ քան զբա~ 
զումս մատուցանել նախարարս, ի կարգ կրտսերագունից պատրաս¬ 
տեր Իսկ զազգն Համա զաս պայ, որ է տոհմ Մամիկոնեան՝ ի վեր 
մատուցանել, զի կարգեսցին ունել զհինգերորգ գահ նախարարազն 
Հայոց, և. է գի լան ի իլրոլմ գրեր ԼԻ1 որ* *)*• ԵԱ*)ւ 

14, Իորենացին կ ու տայ հոս հին ինչ պարսկական օրի նաց 
վրայ կարճառօտ տեղեկութիւն, որոյ համառօտութենէն և մթ&ւ– 
թեն էն սաչափ միայն կ՚իմացուի, թէ ի նստել նոր թագաւորի 
լա թոռն՝ իսկոյն գահեկանք կը փոխուէին, և կը գրոշմուէր նոր 
դահեկան ի պատկեր նորոյ թագաւորին։ գիլանն, այսինքն 
մատեանն յիշատակաց չէր փոխուէր, այլ կը պահուէր հինն, ուր 
կ՝արձանագրուէին օրէնք և հրամանք նոր թագաւորին յանուն 
այս վերջնոյն, մինչև առն էր սա աշխարհագիր, և յայնժամ կը 
փոխուէր գիւանը։ Օւստի արտօնութիւնք որ տրուեցան Մամիկս* 
նեանց, և միլս երկու ցեղերուն շնորհուաՆ ներումն՝ արձանա– 
գրուեցան ի գիւանի նախորդ թագաւորին Նապհոյ կամ թե¬ 
րևս Նապհոյ յանուն Վ^ռամայ, քանզի դեռ եղան չէր նոր աշ¬ 
խարհագիր։ &՝է ի/նչ նպատակաւ կը յիշէ Իորենացին այս օրէնքը՝ 
չէ յայտ* ^արկ է լիշել միայն, թէ այս եղաւ ոչ լաւուրս Մրաա- 
ւրէ ^՜է և ու յաջորգին նորա Նապհոյ *Ի–ի, այլ Վ^ռամայ %–ի9 առ 
որով թագաւորեց Վ^ռա մ շապուհ, որոյ ժամանակ եղան յիշեալ 
գէպք, այսինքն յետ 391 Հն, ուր Մրտաշիր ք՝* և Նապուհ 1** յա– | 
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յքլաջագոյն են քան զՎռամ շապուհ։ Ա՚Հա Խորենացւոլն լիշեալ հա 
ուաեը. էՀՀերկուս զալս ալսպիս պահ էին սովորաբար, զի լոբժամ 
նստիր արքալ նոթ նոլնժամալն փոխիին զգրտմ գտեալ ի գանձս 
արքունիք զնորալն տպաւորեալ պատկեր, և զ*քիր դիւանին ֆաԱ 
փոխեսլ նորա անուամր, սուղ ինչ զանազանեալ> ոչ բառնալով 
զհիննէ է%ք եթի լամ ի զի ի տիրաթ՜եանն ամս բազումս և. արաս զի 
աշխարհագիր նոր% իՒողուին զալն որ ի հնոլն փոխեցաւյ զի միալն 
է նոր ոխ վեր ագրէրօցի անուն։ Արդ Արա աշիր ոչ Ժամանի ի կար¬ 
՜ճս լթ են է աւուրցն ալլ առնել աշխարհագիր, լալնմ որ լա ռա Հնոցն 
փոխեաց% իլր անուամբն հրամալեաց ՚ԷՀ^Լ (ա|ք ամեն ալն ՝ք> (Խոր. 

^(1.)։ Արդարև Արտաշրի ք՝–ի և Նապհոլ *հ–ի իէագաւորութ-իւնն 
եղև կար՛ճ. րաքց հոս ևս կր սխալի Խորենացինք քանզի ւէշեաչ 
դիպք, ալս ինքն երթալն 0 ահակալ ի Պարսս և խնդրել ներումն 
փասն լանցաւոր նախարարազն եղաւ առ. Վ^ռտմշապհովր ալս ինքն 
չետ 391-ին9 ուստի և առ. Վ/ւաւ/աւ 1», 389—400* 

15, Ը«ա Խորենացւոլն՝ արքալն Պարսից (Վ^ռամ հան- 
դ.երձ սպարապետութ ևամբ ն9 որում կր ցանկար Համաղաապ՝ կը 
շնորհի նմա նաև գեղեր և դաստակերտներ, և կատարումը կը 
լանձնի Վ^ռամշապհոլ առանձին հրովարտակալ կամ թղթով9 զոր 
կու տալ մեզ Խորենացին իբրև բուն պատճին ալն թղթոլն♦ հ.Հրա– 
մալեաց տալ գահու և պատուոլ (գահ և պատիւ)% հանդերձ իշ– 
խանութեամբ գիլզից և գտստակերտաց Համազտսպա լ9 որում ցան¬ 
կալին սպարապետութեան Հալոց ք հրովարտակ առ. Վ^ոամշապուհ 
մեր թագաւոր գրեալ զալս. Մազդեզանց քա ք 9 Արտաշիր արքալից 
արքալ. առ. եղբալր Վ^ռա մ շապուհ թ՜ագա լոր Հալոց ողջոլն շատ։ 
(Հնկալալ զգրեալսս քո9 որ ինչ վառն եպիսկոպոսիս Սա ակաի և 
լիշեցի զերախտիս նախնեաց դորա9 որ իին նահապետք Սուրենեան 
Պահլաւոլք և կամալ լտնձն առին զտիրութիւն ի։քոլ նախնւոլն և 
համանուանն Արտաշրի. և ալն չափ սիրեալ զնա քան զիլրեանց 
ազգալինսն՝ մինչ զի ոչ շատացան միալն ի Պարսից աշխա րհիս 
մարտնչել ընգ նոսա, ալլև ի ձերն եկեալ նորին տղագաւ սպա¬ 
նին զԽոսրով զքո նախնին 9 և զտոլժս սպանուիեեանն իւրեանց 
հատուցին մահուամբ* Նսկ որդի սպանողին ոքէ զկեանս և 
զթագաւորութիւն կորուսեալ հիւանդութեամբ Տրդատալ՝ վերստին 
եա իլրով բժշկութեամբ> և աււաւել առ ձեզ երախտաւոր։ ՎաււՆ 
որոլ զորդիացեալդ դորա զՀամազասպ կացոացես ի վեր այ զօրացդ 
սպարապետ* մեր հրամանաւ9 և ազգի դորա տացես զգահ հինգե- 
բորդ պատուոլ նախարարացդք և զգիւղս և զգաստակերտս ք զոր 

14 
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աուեալ է նախնեացն հարց դորա* կալցին դոքա։ 1էապէս 1ւ 
զաուես վնասակարաց ազզյսցդ զոր կալաք լարքունիս՝ թո գցես ի 
բ**ց> աներկիւղաբաթ ժ առան դել նոցին մնացորդաց» դա հուց 
հալրենականաց պաաոսոլ մի արասցես արժանի» զի և մ եք ի մե• 
րույմ դիւանի հրամալեցաք դրել։ 1)^ լեր՝ա (\Ըոր» ^Ա*)է (\րպէս 
ալ լուր ասացաւ \Ըորենացին ի հաստաաութիւն պաամութեան իւ֊ 
բոլ կը սիրէ բերել թուղթեր և նամակներ ք քորոց դէթ ոմանց վա֊ 
ւերականութիլնը կասկածելի է։ Ս/սյա կաբդէն կը թուի ալս թուզ- 
թրն առ. Վււամշապուհէ Նախ* ըստ նամակին* դրոզն է \Լր տաշիր ք*ր 
քանզի համանուն իւր կը կոչէ զԱրտաշիր Ա« -աձամաւ լանձն ա֊ 
ոփն զտէրութիւն իմոլ նախնւոլն և համանուանն \Լրտաշրի*» ք«ր|| 
Ար տաշիր (՝♦ լա ու. աք է քան զՎ^էլամշապուհք ուս «/» և &Ս կրնար 
դրել առ. նա թուղթ։ Երկրորդ՝ նամակը կը լիշէ զսպանումն 1°ւ»ււ֊ 
ըովույ հօր Տրդատալ, լ\Լնակալ ՊահլաւԷք Տրդատալ արկածը9 և. 
Հալոց դարձն ի ձեռն Գրիդորի։ Պարսիկ թադաւոր մը կրնար դիտ~ 
նալ զալսոսիկ և փշել, թէպէտև. են վէպ* ք*–ա19 ոէ ալնպիսի բա- 
նիւք որ կը վա լելեն ի բերան քրիստոնէի9 1ւ ոչ հեթանոս թադա֊ 
ւորի թշնամւոլ քրիստոնէութեան, որպիսի էր \Լրտաշիր% զսպա• 
նոզսն \Աոսրովու9 զբարեկամս Սասանեանց* համարել չարադործս 
չհատուցին մահուամբ զտոլժս սպանութեան իւրեանց՝ծ$ — 
կոչել բուժիչ Տրդատալ հրաշիւք-Հզկեանս և. զթադաւորութիւն 
վերստին ետ Տրդատալ իւրով բժշկութեամբ»9—և երտխտաւոր Հալ¬ 
ոցք դարձունելուն համար զնոսա ի քրիստոնէութիւն—ձառ. ձեզ 
եղև. երախտաւոր՝»,-և. ի վարձ ալս երախտեացն նորա շնորհել զա֊ 
լակի նորա Սահակալ խնդիրը-&վասնորոլ»ք ի վարձ երախտեացն 

Հզորդիացեալդ դորա զՀամազասպ կացուսցես՝շ9 և. ալքն։ 
Հաւանական է սակալն ք թէ Վււամ հրաման տուալ հրովարտակաւ 
կամ պատդամաւորաւ Վ^ռամշապհոլ կատարել եղած շնորհումներն։ 
*ք՝ալց լորժամ եկն մեծն 0 ահակք աս է Խորենացինք և զամենալն 
պարդևեալսն լ\ԼրտաշրԷ հաստատեաց՝ մ եռալ արքալն Պարսից Ար– 
տաշիր 9 և. փոխանակ նորա թադաւորեաց Վււաւք որ և. թրմանն կո¬ 
չեց ալ* ամս տասն։ (\Լրտաշրի լաջորդեց ոչ Վրւաւ/, ալլ Նապուհ 1** 
384—389, և ապա Վւլաւ/|է Եւ զնոլն բարեկամ ութիւն կալալ 
ընդ աշխարհս Հալոց և ընդ թադաւորին մերում Վ^ռամշապհոլ և 
ընդ մեծին Ս ահակալ» և. էր խաղաղութիւն ի մ էջ Վրւաւ/ ալ և Ար– 
կադեալ՝» (ն՛որ» I”որենացւոլն պատմութեան ալս մասին 
մ էջ կարևոր կէտ է ժամանակադրութեան ուղղութիւնը։ ի*որենա֊ 
ցին տալով լաջորդել Արտտշրի . քՆ (380- 384) ռամ ^\րման 
(389 —399 կամ 400յ* կը թողու դուրս զՆապուհ (384—389), 
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որ էր ի ժէջ Ո*րտաշրի և Վ^ռամայ։ Այււ ոստմամբ յանկարՆ կքուղ• 
ղուփ ժաման ակագրութիլնն, այսինբն Վ^ռա մ շապուհ, Վււաւ/ և Ար– 
կագ ժամանակակից, և պատմոլթիլնը կը հաշտուի ժամա– 
նակագրութեան հերա, ընդ որում կքերթար խոտորնակ։ 

16. Նթէ պարտ էր հաւատալ \%>որենացւոյն% Վ^ուա մ շապուհ 
կ՚խշխհր Պարսից և Ցունաց բաժնին միանգամ այե, տալով երկու 
տ էր ու թե անց 1ւս հարկս• — «Եւ Վ^ռա մ շապուհ ունէրր զաշխարհս 
մեր9 և Նառայէր երկոցունց թագաւորացն, տալով զհարկսք զմա– 
սինն հարսից Վ#ւաւ/ ալ, և զմա սինն Յունաց% Արկադեայ» (խոր* 

^Ա*)* Ա/11 կը նշանակեք թ՜էր Հայաստան միացաւ միւսանգամ 
աո. Վ^ռամշապհով։ 0ակայն ալս չգտներ հաստատութիւն արտա– 
րլին պատմութենէ, և. ոչ իսկ ի Նորենացւոյն, որ ինչպէս արգէն 
տեսանիլր այս պատմութեան հակառակ կը վկայէ, թէ «այնու¬ 
հետև. կետ մահուն ԷԼբշակայ) ոչ 1ւս կացուցին Յոյնբ ի բաժնին 
իւրեանց թագաւոր», այլ «աշխարհին իւրեանց մաս ինն կոմէսս իշ¬ 
խանս»։ քէնոյն կը կրկնէ իբր կէրս գար լետոյ Պրոկոպիոս, թէ 
օՑայեմ ժամանակէ– հետէ կա ցուցանէ կայսր ի վերայ Հայոց կոմսս»։ 
^Այնպիսի միութիլն հակառակ էրր մանավանդ բաղաբականութեան 
Պարսից, որ կը ջանային որ չափ հնար էր հեռ ացունել զՀայս բաժ– 
նին իւրեանց ի Յունաց, և. մոտենալն թ՜ագա լորի բաժնին իւրեանց 
առ Յսյևս էր նոցա կասկաեելի, ինչպէս տեսանբ Խոսրովու օրի– 
նակէն։ Հալան ական է սակայնք թէ Վ#ւ ամշապուհ կը ոչ 
ի Պարսից միայն, աԱե. ի Յունաց մեՆարանս, մինչև ՝Լռամայ կամ 
մանաւանդ Յազկերտի Ա* (399 կամ 400-420) կարգել զնա միջ– 
նորգ, ապա բ էն ոչ առանց ^աճ ութեան Ար կադետդ թաղազել զէէըժ* 
տոլթիլնն որ ծ՜ ագահ՛ էր ի մէջ գորեակալացն Յունաց և Պարսից • 

®.Ցայնմ ժամանակի հիւանգացեալ Արկադ, և շարժմանց ահա– 
գնից և հրընկեցութ իլն եղեալ ի թի ւ զանգ իոն, որ յաղագս մենին 
Յոփ^աննու. շփոթեալ լինէր թագաւորութիւնն Յունաց* և զօրբն 
ընգ միմեանս պատերազմէին և ընգ Պարսս։ Վ^ասնորոյ Վ^ռամ հրա– 
մայեաց 1Հո ամշապհոյ մեր թագաւորին իջանել ի Միջտգետս, զի խա– 
9էաք1աՍէւլցևալ կարգեսցէ զնոսա, և համար երկաբանչիւրոցն ^ատ– 

գորՆակալացն։ Եւ իջեալ նորա կարգէ զալս ամենայն» քՒ/ւր* 
Արգարև ի հոստանգնուպոլիս եղան խռովութիւնչ» ^403) 

ի պատճառս Ոսկեբերանի որ աբսորուեցալ, բայց այս ամենայն ե– 
ղաՆ է առ Յազկերտիլ Ա, և ոչ առ Վ^ռամաւ 1*, որպէս կարն է Խո– 
րենացին։ 

1^. Երթտլն Վռամշապհոյ այս պաշտօնիլ ի ա գե տս՝ ե֊ 
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ղաւ Հալոց համար առիթ մեն իմն օգտի9 ալն է հալեր էն նշա• 
նագրաց զիստինք ղորմէ պիտի խօսինբ աո.անձին։ 

հ^Լախճանեալ Արկադալ% ասէ \°որենացին (1՝. փոխա¬ 
նակ թագաւորէ նորին որդի։ որ կոչեցաւն ք^էոդոս փոբր (408 — 
450), և զեոլն բարեկամ ութիւն (զոր ունէր Ար կագ) կալալ, ընդ 
մերում աշխարհիս 1ւ ընդ արքա լին մերում Վ^ռամշապհոլ։ ք՝այյ — 
կը լաւելու—զմասն իւր նմա ոչ հաւատաց, ալլ ինբեան զորնա- 
կալօբ կալաւա Ա՞լս էր արդեօբ բարեկամ ութիւնն ք^էոդոսի աո. 
Վ^ռամշապուհ։ Վ^ռտմ շապուհ իշխանութեամբ արդարև. փոբր9 |>այյ 
արզևամբր մեն1 եղաւ 1ւս աւելի մենք սատարելով իւր ժտմանա– 
կին երկ ու մեն լուսաւորաց9 0ահակալ և. Ա^եսրոպալ9 ի զորն զրպա 
րութեան ազգին և. բարձման մնացորդաց հեթանոսութեան 9 ինչպէս 
պիտի տեսնենբ լետոլ։ Տ*ալս9 ինչպէս նաև. Վ^ռամշապհոլ պատմու– 
թեան ուրիշ կէտերը կը բովանզակէ ՛ճարտար գրիչ մը գեղեցիկ լօզ- 
ուանովյ ոչ չենբ կրնար աո.անց օրինակելու անցնիլ* «1և հանդարտ 
և. իմաստուն թագաւորաւս ոգի առ. աշխարհն Հալոց՝ լո-ելով ան¬ 
դադար հակաոակութեան նախարար ութետնցն ընդ միմեանս ևւ ընդ 
թագաւորին։ Պ՝որնէր նա ձեււն ի ձեոն ընդ եպիսկոպոսապետին և 
և ընդ համօրէն կղերականս։յ9 որսց էր Հպատուադիր» (^Հորիւն), 
օգնական էր նա նոցա ի կրթութիւն բարոլից ազգին և լստակու 
թիլն կրոնից ջնքմամբ հեթ անոսութեանն։ Էր սատար և. |աււա9®“ 
ցուցիչ դպրութեան ազգին իւրոլ9 հոգաբարձութեամբ գիւտի հալ– 
երէն նշանագրաց և կարգմամբ գպրոցաց, սահմ անելով զեախսն 
լարբունուստ։ ։Ո՜ տալր թէ և զկրթութիւն պա լա զատ ին իւրոլ և 
որդւոլ ասան էր նմա հանել ի գլուխ։ ք^ողեալ նորա ուստր մի 
զԱրտաշէս տասնամեալ վախճանէր խաղազութեամբք լետ ի*ոսրո* 
վալ 3-ի լեալ աոաջին և վերջին թագաւոր Արշակունի* որ մեռա• 
նիցի անշարժ լաթոռոլ միահեՆան թագաւորութեանն լոր միան¬ 

գամ ելէ (^ա թըրճ* Պտմ♦ տիեզ* (՝« 523)է 
18* Յետ ւք ահուն Վ^ռամշապհոլ (414) 0 ահակ կ*երթալ առ. 

Աազկերտ (399-420) խնդրել զխոսրով9 որ կը պահ ուէր յԱ^ւ«ւշ 
բերդինք թէպէտ արձակ։ Յաղկերտ կը շնորհէ 0ահակալ խնդիրը9 
և Խ ասրով գալով կը թագաւորէ միլս անգամ տարևոր ժամանակ 
միալն կամ աւելի պակաս։ %ազաւոն գերեկիցն Խոսրովու մեռան 
էր• ի* ոսրով խնդրեց և ընկա լալ որդւոլ նորա Հրահատալ արձա¬ 
կում ը9 բալց չժամանեց տեսնել զնա• բլանդի Հրահատ լետ մահու 
հ°Ը11 տարոլաՆ էր աւելի հեռալոր տեղ•-^3 ալն մ ժամանակի (յէրա 
մահուև Վ^ռամշապհոլ) երթեալ մենին 0 ահակալ ի դուռն ար բուլ¬ 
ին Պարսից Յտցկերտի խնդրել զկապեալն Նոսրով, որ զկնի մահ– 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 
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ալանն \Լրտաշրի (Վու ամալ) լուՆեալ պահեցաւ արձակ լ\Լնուշն 
կոչեցեալ բերդի։ Ել. 8 ազկևրտի հաւանեալ կատար է զհալցուաՆսն9 

տալով նմա (խոսրո վոլ) զտէրոլթիլնն՝ արձակեաց գնա ի Լալս։ 
Սա (նոսրով) խնդրեաց զՀրահատ որդի %աղաւոնի9 որ լետ հօրն 
նորա մահուան հանեալ լանլիշելի ամրոցէն% անդր ևւս բան ^Սա– 
գտսաան էր դումարեալ• ղոր ՈԼ ժամանեաց տեսանել Iաոսրո վ՝ մի 
և. եթ ի կրկնումն թտդաւորեալ ամ՝» 1*. Ե“Ե«)։ 

Գժբախ տութեամբ Տազկերտ 9 որ բան զնա խորդս իւր աւելի 
սիրով էր ընդ բրիստոնեալսճ լանկարՆ կը փոխուի, դրդո-ուելով ի 
մ ոլեռ. անդութենէ բրիստոնէից ոմանց 9 որ իշխ^ցին ատրուշան 
այրել—բրէական լան ցան բ ի Պարսս։ 

19. 8ազկերտք որ չէր կրնար բռնութեամբ վարուիլ ընդ 
Հալս՝ խորհեցաւ ալլ հնարս• փոխանակ տալոլ նոցա բրիստոնեալ 
թագաւոր հալ՝ ղրկեց զիւր որդին զՆապուհ (416—420), խորհելով, 
որպէս ասէ \°որենացին՝ ալնու մեղմով իմն ընդելացուցանել զնա– 

խարարս Հալոց ի կրօնս Ս%ազդեզանց* րաքբ չա^ողեցաւ։ նզի 
նախարարբ չարարին Նապհոլ պատիւ իբրև թագաւորիք նա մա- 
նաւանդ արհամարհանօբ գնալին ընդ նա։ Նախարարաց արհամար¬ 
հոտ վարման օրինակներ կը լիշէ Խորենացին* ձՑետ որոլ (խոսրո– 
վու) Շազկերտ ոչ ևս ի նոցանէ9 ալլ զՆապուհ ղորդի իւ֊ր թաղա¬ 

լո րեցուցեալ Հալոց9 հնարս դառնութեան խորհելո վ՝ էբր թէ ա։ն՜ 
պէս հանապազ աո, նմա նախարարբն 1անդչիցին խօսիւբ9 տուր- 
ևաո.իւբք խրախճանութեամբ և զբօսանօբ որսոց9 ալլ և եկամուտ 
հարազատ ութ եամբ* զի մարթ լիցի զնոսա և ի դեն Մազդեզանց 
ստղապեցուցանել 9 որով ամենևիմբ զատ չի ցին ի 6 ունաց* ոչ դի¬ 
տելով անմիտնք թէ Տէր ցրուէ զխորհուրդս հեթանոսաց♦ թէպէտ 
առժամայն աքողեցաւ։ ՝$անզի մեռեալ Համազասպար և ի սդի մենի 
եղեալ Սահտկալ ոչ ոբ ի միաբանոլթիլն հաւտբեաց զդունգս Հալ¬ 

ոցք վասնորոլ դիւրամուտ եղև լաշխարհս Նապուհք ընդ իլք ա" 
Նելով զԼրահատ և զամենալն վտարանդիսն* սակալն ոչ կարաց հա¬ 
՛ճել զմիաս նախարարացնք ամենեցուն ատեցեալ զնա9 և ոչ արբալ– 
օրէն մեՆարէին զնա լորս կամ ի խաղու։ Էյ» երբեմն ղհետ երտմա– 
կաց ցռ.ուց լանդդնադոլնս արշաւեալ ընդ խորտաբորտսն և ի վի¬ 
մուտ տեղիսք լորմէ կասել սկսաւ Նապու. հ։ Նսկ ՀԼտոմալ 11՝ոկ ա– 
ցւոլ եպերեալ զնա ասէ• Տ*նա9 դնա9 աստ ուաՆորդիդ Պարսից ք թէ 
ալր իցես։ Եւ նա ասէ• ^ու ^րթիջիրք զի ի բարինս% դիւաց է 
շահատակել։ *\՝արձեալ լալլում ժամու դիպեցաւ ի շամբս կինճս 
որսալ հրով9 և Նապհոլ ոչ համարձակեալ ի թաւուն բաջարշաւ 
լինել9 մինչև շրջապատէր հուրն• և նորա զհալեցուաՆսն լերկուս 
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բաժան հալ ալսր անգր բեր և ալ լինիր երիվարաւն։ Մի ւսանգամ ա– 
սի \Լտոմ» Ա ոուանոբդիդ Պարսից , ահա հալը բո և աստուաՆ, ըն– 
քէք զանգիտես։ Նսկ Նապուհ աս ի» &՝ոզեա լ զկատակելդ՝ լանցանել 
ընդ հուրդ դարձո զբեզ, որ և. ես զկնի բո» բան ղի Հառաջելն ձիս 
իմ խրտչիէ Յալնժամ ալպանեաց գնա \Լտոմ ասելով» Միթի և այգ 
բարթնբ իցեն, զի ես լառաջեցից» և. արդ եիՒի դու. զՄոկացիս կոչես 
դիւազգիս՝ ես զ\)ասանեանսդ կոչեմ կնամարդիս։ Եւ մտրակեալ զերի– 
վարն՝ իբրև. ընդ հովիտս եազկանց անց անիր ընդ հուրն, զերեու– 
ցանելով զՆապուհ։ Եւ լետ ալնր դիտացեալ, եիՒի նա լուռ, ոչ լինի՝ 
անցեալ գնալ ի Մոկաց աշխարհն։ 0>յ^ երբեմն ի մ ական ական խա¬ 
ղուն երկիցս պատահեաց Նաւասպալ Արերունւոլ զգնդակն հանել 
ի Նագհոլ։ Եւ նոր ա աեեալ նմա մ ական ալն ասի» Ե անիր զբևզ։ 
Նսկ նորա պատասխանեալ, թ՜ե Այո* աս է, ՛ճանաչեմ և զիս ար բալ– 
որդի ի սերմանի Սանասարալ, և ունիմ իշխանութիւն ընդ եղբարս 
բո զբարձն ար բալի համբուրել, որպիս և անուանտկոչեցեալս եմ։ 
Ել զալս ասացեալ լ ոլժ բա մա Հա բար՝ ի ձիարձակարանին ա րփա լա¬ 
գն ա յ լինիր։ (Այս բան Խորենացւոլն - ձՕրպիս 1ւ անուանակոչե– 
ցեալս ևմն՝ կ ակնարկի Արերունի անուան նշանակսւիՒիւնը, որ առ 
ալժմ անՆանօիՒ ի մեզ)։ *Նարձեալ երբեմն ի խնջոլսն ուրախու– 
թ-եան նոսրով %արդմանացի ի գին լոք զեզխեալ առաջի ՀՀապհոլ 
զօրին սեղեխի տրւիեցելոլ զհետ ջնարահար բաջամատն կնոջ կրքժիր։ 
Հնդ որ ցասուցեալ Նապհոլ՝ հրամայի ունել գնա և ի դահ լճին 
պահել• ալլ նա ի վազա կա լորն հաստատեալ զա§քն, պիս գունակ 
Տրդատալ Ւագրատունւոլ՝ լիւ֊ր տունն անցեալ գնալը, և ոչ ոբ ի 
սպասաւորացն արբունի համարձակեալ արկանել ի նա ձեոն, լա– 

ռաջա գոլն գիտելով զւիորձ առնն» (խոր» ԵԵ*)* 
Նապուհ լետ անարգաբար իՒագաւորելոլ իբրև, չորս տարի 

(416—419), լսելով զհիւանդուիՒիւն հօր |էւ(ւ/ւյ Յազկերտի՝ կը 
փուիհսլ ի Պարսս, բալղ չհասնիր իՒագաւորուիՒեան, բանգի **օրը 
մահուան օրը կսպանուի» —(էքիբտռեամ անարգաբար իՒագաւորեալ 
Նապհոլ՝ հաս անի նմա համբալ հիւանդուիՒեան հօրն, և. գնալ փու- 
թանակի, իւրում տեղակալին հրամայելով զորագլխի՝ ունել զմեՆա– 
մեՆս Հալոց և. տանել ի Պարսս։ Նբրև. եղէւ հտսանել ՀՀապ^ոլ ի 
Տիզբ ոն՝ մ եռալ հալրն նորա Յազկերտ, իՒագաւորեալ ամս մետա¬ 
սան։ Ե նմին աւուր և. նա անդին ի դրանի մարդկանն նենգեալ 
սատակեցաւ» խոր» 1*. ^^*)։ Տազկերտ II» իՒագաւորեց ոչ 11, աԱ 
իբր 20 տարի ըստ նմին իսկ Հ՚որենացւոլ, որ գիտի գնա թագաւո– 
րաե ^Լռամշապհոլ 0-րդ տարին, ալն ի 399-^րՆ, և. մեռաՆ 419–^# 

կամ 20-ին։ 
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20. Նապուհ ի մեկնելն հրամալաՆ էր իւր տեղակալին՝ բըռ– 
նել Հալոց մեՆամեՆներն և տանել ի Պարսս։ 8ալց նախարարդ 
՝դումարելով զզօրս իւրեանց, զօրավարութեամբ ոլրումն *Ներսիոի 

՝ձիճրակացւոլ՝– ալս անունն անՆանօթ է մեզ-ընդդիմացան Պար¬ 
սից զօրունք որոց զորագլուխն սպանուեցաւ ի դաջէն Ապրսամալ 
8պանդունւոլ։ 1քեե դտջութիւն ցուցինք աս է \Ըորենացինք մանա¬ 
վանդ Վանանդեցիդ։ 8ալց արդիւնդն ոչ ալլ ինչ եզաւ՝ Ըա19 ալեր 
1ւ ապականութիւն։ Ոչ սակաւ վնաս եզաւ նաև տէրութեան♦ դան– 
ԳՒ ն ու. աղե ցան հարկդ յ և ՛ճանապարհդ /^աէր աւազակօդ։ Այււ ան– 
իշխանութիւնը տևեց իբր երեդ տարի (419—421)*—«Ե ձեռն դաջին 
և բարեբախտին Ներսիսի ճիճրակացւոլ զօրագլուխ եղելոլ ժողո– 
վեալ նա խարտ բացն Հալոց հանդերձ զօրօ դ իւրեանց՝ տան ընդ դրն– 
զին Պարսից պատերազմ, հարկանեն զզօրսն, և սպան անէ Ապըր– 
ստմ Ծպանդունի զզօրադլուխն* և ինդեանդ ցրուեալ տիրագլուխդ 
անձնապահապետդ լամենալն լերինս և լամ ուր ս շրջէին, լորում 
համօրէն Վ^տնանդւեցիդ երևեցան նահատակետլդ դաջութետմբ։ 
ք)ւսաի ազմկաւ և բազում խռովութ եամբ մնացեալ աշխարհս մեր 
չ անիշխանութեան ամս երիս՝ աւերեալ ամ ալանալը* վասնորոլ պա- 
4լասեալ լինէին հարկդ արդունիք և հատեալ ճանապարհդ ռամ– 
կ ացք և ամենալն բարեկարդոլթիւն վրդովեալ ապա կան էր՝» (&որ* 
Անգ*^։ 

Ալս ապսաամ բութիւն կը թ՜ուի թէ Նանր եզաւ Հալոցք ոչ 
միալն անիշխանութեան պատճառաւ9 ալլ և ի պատճաււս պատե¬ 
րազմին որ Նադեցաւ ի մէջ 8ունաց և Պարսից։ Հոս կը հասնի մեզ 
լ օդնութիւն 0 ոկրատ պատմիչ ժամանակակից։ Արդէն 4:21-ին Վււաւք 
Ե• գոռոզաբար կը պահանջէր զոմանս ի դրիստոնեալ Պարսից, որ 
տպաստանաՆ էին առ. 8ոլնս և զորս 8ոլնդ չառին լանձն տալ։ Աչււ> 
ինչպէս նաև առևտրական վէճդ դրդռեցին պատերազմ ի մէջ երկու 
տէրո ւթեանց։ Հալաստան և Մ իջա դետ դ եղան կոխան զօրաց, թէ– 
պէտ ճակատդ երկուց կողմանց չունեցան ուրիշ արդիւնս՝ բողց 
անադորոլն լաղթութիւններ և անօգուտ պաշարումներ։ 8ոլնդ ի 
զուր փորձեցին առնուլ զՄեբին, և ոչ Պարսիկդ լաջողեցան ի Մի– 
ջադետս։ I1 վախճանի կռեցան դաշին դ, և Հա լաստանի բաժանումն 
հաստատուեցաւ միւսանդամ։ Ալս խազաղութեամբ տզատեցան Ցոլ– 

նաց բաժնին Հալդ« բա(ց ալնդ որ ի բաժնին Պարսից էին՝ կրե¬ 
ցին Վււամալ ցասման վրէմ՜ր* ՀԼալս կքակնարկէ թերևս ասելն Ւ1#»– 
րենացւոլն, թէ «Վո.աւ/ զդէն վրիժուցն խնդրեաց ի մերմէ աշ– 
խարհէսք խազազութիւն առնելով ընդ 8ոլնս՝ ոչ ի բաժին նոցա 
հպի» (Հ՛որ. Ւ*որենացին զալս Վոաւ/ կանոլանէ Եր– 
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կրր<1րգ9 որ պարտի լինել Հինգերորդ։ ^երևի թէ ^ որ են ացին չգիտեր 
ա ուա ջին չորս Վււաւքներն (Վ^ռամ Ա« 272—27 51 Վ#ւ*է#ւ/ (՝♦ 275– 
292, Վքլաւ/ ամիսս ինչ9 և Վտււաք 1»* 389—400)է 

31, Կարևոր (■ հոս գիտեր թէ ի՛նչ եղաւ Սահակ այս անիշ֊ 
խանութեան ժամանակ։ 0 ահակ տեսնելով գ^րկիր^3 լան իշխան ու– 
թեան՝ գնաց Տունաց կողմը9 բալց չգտալ. ընգունելութիւն Ըս** 
արժանի իւր պատուոլն և աստի՛ճանին $ ալսինքն իբրև, եպիսկոպոս 
վիճ ակինք և ոչ թոլլ տրուեցաւ նմա ուսուցանել ժոզովրգեան հալ֊ 
երէն գպրութիւն նորագիւտ նշանագրով♦ — «Նբրև ետես մեՆՆ 
0 ահակ զալս ամեն ալն չարիս ի մասինն Պարսից՝ գնաց նա զկոզ– 
մամբք արևմտից մերոլ աշխարհիս9 ի բաժին մասինն 3ունաց, և֊ 
ոչ ըստ արժանեաց իւրոց եզև ընկալեալ» (Ւոյւ. 1՝* ^է.)ւ Յեա 
գիւտին նշանագրաց բացուեցտն արդարև գպրոցքք ինչպես պիտի 
տեսնենք է բայց ի բաժնին Պարսից մի ալն ք և ոչ ի բաժնին 8ու– 
նաց է որպ^ս ասէ Ւ1որենացին ալլուր. օՄեսրոպ ժողովեալ մանկունս% 
դպրոցս կարգեաց լամենալն գաւառս և ուսոլց զբնաւ կողմանս 
բաժնոլն հարսից9 րա3 ի Յունայ մ ասն Էն» թ՛որ* և 
պատճառը կու տար — *0|ւք, ասէ, ըեգ ձեռնագրութեանն աուգանե֊ 
ցան՝ վիճակեալ լաթ ոռն ^\եսարու, վարել լունական գպրութեամբ** 
ալսինքն որովհետև 0ահակ աուաՆ չէր ձեռնագրութիւնն ի 
րիոլ՝ հօտը պիտի կրէր պատիժը9 զրկուելով հովուէն և լեզու էն 
միանգամալն։ Ւոնութիւնը բռնութեամբ կը վանի• ուստի խորա- 
գէտն Ս ահակ գտաւ ալլ հնարս։ ^ոստանղնուպո լսի եպիսկոպոս ունք* 
իբրև տիեզերական պատրիարք% կը պնգէին ունենալ վերին իմն 
իշխտնութիւն բոլոր մետրապոլտաց վրալ9 թէպէտ ալս ՚ 
ման ալանդ Ասա բուն% հա կառ. ակ էին ալս պահանջման։ ՕաՀաֆ 
նպաստաւոր գտնելով ինքեան հոստանգնուպոլսի պատրիարքաց 
ալս պահանջումը% խորհեցաւ բողոքել զմեարապոլտէն աո. պատ- 
րիարքնք իբրև առ. գլխաւոր» և որովհետև մետրապոլիտն ա շխար– 
հական իշխանաց ձեո օք կը գորեէր՝ հարկ էր բողոքել նաև աո 
կա լորն։ Աւստի գրուեցալ թուղթ՝ նախ առ. &՝էոգոս* 9^ աղա ղաս իրի 
կալսերք տեառն իմում \Լլգոստոս &՝էոդոսի. Ս ահակ Հալոց եպիս• 
կոպոս ի Տէր խնդալ։ *\*իտեմ զի համբաւ նեղութեանս մերոլ հա– 
սեալ է ի ներող լսողութիւն ինքնակալիդ• սակս որոլ լուսաչով ի 
գթաՆութիլե բարերարութեանգ քո՝ գիմեալ ապաւինեցալ լոտո 
ձեր« և ոչ հանգիպեցալ ընգունելութեան լիմում վիճակիս ի հրա– 
մտնէ վերակացուացս սոցա♦ ալեչափ ատեցեալ զմեզ՝ մինչև գնշա– 
նագիրս անգամ ոչ ընկալան9 զորս երեր նոլն ալլւ, զոր արւաքեցի առ. 
ձեր բարերարութիւնգ9 բազում անգամ ճգնեալ գորա լԱսորւոց աջ֊ 
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խ ար հին։ Արդ հա՛ճո լ թուեսցի տէրութեանդ ձերու մ ոչ անիշխան 
առնել զմեզ ի մերում վիճակիս ք և հրամայել ընդունել զմեզ և 
զվարդապետուիՒիւնս մեր։ լևրն։ 

ԱՀա օրինակ թզթոլն 0ահակալ առ. պատրիարքն» 
«ՀՅահակ եպիսկոպոս Հալոց» առ. վարդապետ մեր Ատտիկոս եպիս¬ 

կոպոս աշխ ար հա մ ուտ դր անդք օ րհնութեամբ ողբալն։ Յուսացեալ ի 
ձեր սրբութիւնդ առաքեցի զուսուցող մերոլ աշխարհիս Մեսրսպ 
և զթոռն իմ Վ^արդանք որպէս •ժ է լսել քո ի դոցանէ զաղէտս 
նեղոլթեան մերոլ բարեխօսեալ առ մեՆի թագաւորիդ օդնեսցես 
մեզ9 որպէս արդարև եղբալր սիրելի։ Ույ^ լելՆնչպէս լալտնի է 
նամակէն՝ թուղթերուն հետ ղրկուեցան նաև Մեսրսպ և Վար– 
դան Մամիկոնեան թոռն 0ահակալք խօսել բերանացի։ 

Ըստ ^որենացլոլն՝ 0ահակ գրեց նաև առ Անատոլիոս զորա¬ 
վար կողմ անց բաժնին 8ունացք աղաչելով զնա օգնել Մեսրոպալ 
և Վ^արդանալ ի ճանապարհսրդութեան սոցա ի ^ոստանդնուպոլիս» 

«Ս ահակ եպիսկոպոս Հալոց» քաքի զօր ավարի Անատոլեալ խնդալ։ 
Ննորհ ունիմ Աստուեոլ լա զագս զքեզ պատրաստելոլ մեզ լապաւի– 
նութիւն» վասնորոլ զգա ցոլց անեմ 9 զի ի հալթալթանս մերոլ նեղու– 
թեանս առաքեցի զուսուցանողդ մեր զՄեսրոպ և զթոռն իմ կար¬ 
դան ի դուռն արքունի» և աղաչեմ զքո քաքութիւնդ ձեռնտու 
լինել ճանապարհիդ։ լեր»։ 

Անատոլիոս թղթով կիմացունէ կալսեր զառաքումն Մեսրոպալ 
և Վ^արդանար և առնլով հրաման% կուղարկէ զեոսա։ Մեսրոպ զյբազ– 

մութիւն աշակևրտացն9 զորս կր տան էր ընդ իւ֊ր* ք&՜ոՂԼՈէ1 է Ա ելի– 
տինէ առ Ակակիոսի եպիսկոպոսի քաղաքին% կերթալ ընդ եպիսկ»ա 
պոսին *Ներջանու ի ^ոստանդնուպոլիս»—ճՀԼալս տեսեալ Անատոլեալ9 
միանգամ ալն և զլուր առաքինութեանն Մեսրոպալ լիշեար որ լա- 

ռաջագոլն հնչեցեալ էր զնմանէ% ոչ .փոքր արար նոցա ընդունե– 
լութիւնք մինչև ի ձեռն փոփոխ ընթացից գրով զգացուցանել կալ– 
սերն։ Աււնու հրաման արժանապէս առաքել փութով։ Վ^ասնորղլ 
արգելեալ ի քաղաքին Մելիտինէ զբազմութիւն աշակերտաց9 զոր 
ընդ ինքեան աՆեալ էր Մեսրոպալ9 հանդերձ գլխաւորաւն նոցա 
Ղ^ևոնդիւ առ եպիսկոպոսին Ակակիոսիք և իւր Անատոլեալ առեալ 
զՄեսրոպ և զՎարգան՝ տալ ցեպիսկոպոսն *Ներ9անու ց*հնիթք և 
բարեփառութեամբ զեոսա լուզարկէ՝» (Ւ«յւ* 

Սահակալ բողոքն իբրև առ բարձրագոլն ատեան չկաբէր չթուել 
հաճոլ կա լսեր 9 իբրև նշան հպատակութեան (որում կը թու է թէ 
կսպասէր կալսր, ինչպէս կերևի նամակէն^9 և մանալանդ պատ– 
րիարքին 9 որ թ՛երևս կը մնար ալնպիսի առթի% ցուցնել իւր վե– 
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րին իշխան ութ իւնն է վեր ալ մետրտպոլտին* ուստի ընդունուեզաւ. 
0 աս հակալ խնդիրը» — ւՄտին, ասէ Խորեն ազին) Ծեսրոպ և Վար գան 
ի ֆիւղանղիոն) և լան ղ իման եղեալ մեՆի թագա լորին՝ աւլին զոր 
լուսալինն և զոր ոչն լուսալին9 և. դարձան հանդերձ թղթով 
ալսպիսեաւ* ւՆնքնակալ Խ*էոդոս Աւգոստոս և կալսր Լււոմալեզւոզ* 
մեՆ՜ի 0 ահակալ եպիսկոպոսի խնդալ։ Լրամալեալ մեր տեսանԽլ 
զթուղթս% վերահասու. եղաք գրելոզս աո. ի քէնք և. մեզադրեզաք 
լպմ՜ք գի ամենալն սրտիւ միտեզար զհետ հեթանոս թագաւորիք և. 
մեզ ոչ թղթով բաւ ական ազար նանօթանալ։ Ել առ. ասել լալսմ մե¬ 
ղադիր եմք) զի արհամարհեալ զճարտարօքս որ ի մերում քաղա¬ 
քիս* լԱսորեազ ոմանզ խնդրեիր զիմաստիզ դիւտս։ Վ^ասնորոլ հա- 
՚ճեալ էաք ընդ մերոզ Նաո.ալիզդ արհամարհել զալդպիսի ուսմամբգ» 
րալզ զի լետոլ պաօամեազ մեզ Ծեսրոպք թէ կատարումն արուեո– 
աիդ ի շնորհազ Վ^երնոլն եղև՝ գրեզտք զի ամենալն փութով ուս– 
զին9 և զքեզ պատուով ընկալզինք որպէս զարդարև վարդապետ 
իւրեանզք հտնգոլն արքեպիսկոպոսին ^եսարուք 1ւ դարմանք և 
նախք լարքունուստ եզփզին։ Ել հրամալեզաք քաղաք շինել լաշ¬ 
խարհիդ Հա լոզ լապաւինութիւն ձեզ և. մերոզ զօրազ ։ Եւ. վասն 
քո արարաք ստրատելատ զՎ^արդան ղորդի որդիազելոլ քոք և. լա– 
ռաջին վարդապետսն գրեզաք զ\)եսրոպ։ (1զջ լել։ա։ %րեթէ նոլն 
մեղադրանօքյ րալզ ի նպաստ է թուղթ պատրիարքին«—«Ատաիկոս 
ինքնագլուխ եպիսկոպոս ^ոստանդնուպոլսի» եղրօր սիրելւոլ և **»- 
թոո-ակզի) 0ահակալ եպիսկոպոսի Հալոզ ի Տէր խնդալ։ Ղազում 
գոհութիւն Աստուեոլ մատուզանեմք լաղագս քո բարեհամբաւու– 
թեանդ ի մ էջ ալդպիսի բարբարոս ազգի* ալլ ազատ ի մեղագրա– 
նազ ոչ թոզումքք որ ոչ կանխաւ լի շտ տա կեզեր զսիրելութիւն Գրի¬ 
գորի ե. Ներսիսի) երանելեազ քոզ հարզ։ Եւ. աո.աւևլ ընդ ալս 
զարմանամքք եթէ զիարդ թողեր զաղրիւրն եկեղեզւոլ զհալր մեր 
սուրբ Տովհաննէսք որ ոչ մի ալն տիեզերական մալրաքաղաքիսք ալլ 
սովաւ և. ամենալն քրիստոնեալք և. ընդհանուր ա շխարհ ի նման է 
վարդապետեալ ուսանիյ ուստի և. Սսկի բերան կոչեզին զեա։ Եւ ձեզ 
զանզ զնովաւ արարեալ կամեզալք ի սա հան ական ջրոզ զփափագ 
Նարաւոլն լադեզուզանե լ* մինչև Ամենակալին տեսեալ զսնոտի 
աշխատ ութ իւնն՝ րխեազ ի ձեզ զշնորհս Լոգւոլն ք ընդ որ ալժմ 
ուրախ եմք։ Նսկ արդ հրամանաւ ինքնակալին Աւգոստոսի տուեալ 
լիզի քեզ իշխանութիւն վարդապետել զկողմնդ մեր* և աղտն գոլն 
բորբորիտոնազ՝ կամ հաւանել և կամ հալաՆել ի քումմէ վի՜ճա– 
կէդ* Եւ. զառ աքեալս ի քէն զՄեսրոպ ձեռնադրեզաք լինել եկղե– 
սիասդիկոս» (Խոր* ^է»)։ 
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Հաւանտկան է թէ ի պատ՛ճառս անարժան ընդունելության, 
զոր տեսաւ Սահակ ի բաժնին Յունաց՝ եղալ թղթակցութիւն ի 
յզ օահ ակալ մի կողմանէ, և ք^էոդոսի 1ւ Ատտիկոսի միլս կող– 
մանէ, և անտարակոլս յունարէնւ Ուստի եթէ օրինակ թղթոցն, 
զորս կոլ տալ մեզ ^որենացին, են վաւերական՝ թարգման ու/ժիլե 
են։ 0 ակալն ինչպէս այլը ոմանը ի թղթոց քոքւււ կը րերէ Նորե– 
նազին% նոլնպէս սորա կու տան կասկաՆ։ Մեղագրանը ք^էոդոսի, 
ըստ ^որենացւոյն, զԱահտկալք թէ Համենալն սրտիլ միտեցար զհետ 
հեթանոս թագաւորիք և մեզ 1ւ ոչ թղթով բա լական ազար Նանօ~ 
թանալ», թէ «արհամարհեալ զճարտարօըս որ ի մերում ըաղա• 
Քհ՝ /Ա սորեաց ոմանց խնդրէիր զիմաստից դիւտսն, և թհ «Հ– 
ճեալ էաը ընդ մերոց Նառայիզդ արհամարհել զալդպիսի ուսմամբ, 
բայց զի կատարումն արուեստիդ ի շնորհաց Վ^երնոյն եղև% դբեցաը 
Ղէ՝ ամենալն փութով ուսցին»%–այսպիսի բանը, ասեմը, չունին ա՛¬ 
մենևին նշանակութիլն ի բերան ք^էոդոսի։ Նոլնչափ անտեղի է 
մեղադրելն Ատտիկոսի զՈահակ, թէ «թոզեր զաղբիւրն եկեզեցւոլ 
զհալր մեր սուրբ Յովհաննէս, որ ոչ միալն տիեզերական մայրա– 
ըաղաըիս, այլև ամենայն ըրիստոնեայը և ընդհանուր աշխարհ ի 
նմանէ վարդապետեալ ուսանի, ուստի և Ոսկի * բերան կոչեցին 
ղնա, և ձեր զանց զնովաւ արարեալ կամեցա լը ի սահանական էրո9 
զփափադ Նարաւոյն ծ դեզ ուզան ելն, և թէ «Ամենակալին տեսեալ 
ղսնոտի աշխատ ութիւնն՝ բխեաց ի ձեզ զշնորհս Հոգւոյն»։ Հայք 
որ կը խնդրէին հնտրել կամ դնել ի կարգի զնշանադիրս իւրեանց՝ 
չուն էին պէտս դիմել ^ոստանդնուպոլսոյ դիտուններուն և ոչ եկե– 
ղեցւոյ վարդապետի, որպիսի էր Ոսկեբերան, այլ ըաք հուետորնե– 
րու կամ ըերականներու, և արարին իսկ այնպէս ըստ պատմու- 
թեան։ Ել ոչ այբուբեն մը արհամարհելի է՝ եթէ չէ հրաշիւը 
տբսւաՆ։ *Նարձեալ այն չափազանց գովեստն զՈսկեբերանէ, թէ է 
«Աղբիւր եկեղեցւոյ», և թէ «Ոչ միայն տիեզերական մտյրաըաղա– 
ըիս, այլ և ամենայն ըրիստոնեայը և ընդհանուր աշխարհ ի նը֊ 
մանէ վարդապետեալ ուսանի, ուստի և Ոսկի բերան կոչեցին զնա» 
յետնոյ մը բերան թերևս հնարաւոր էր, բա1ց ոձ Ոսկեբերանի 
անմիջ*ոկան յաջորդին Աատիկոսի, որ թշնամի իսկ էր նորա։ 

Աեսրոպ և Վ^արդան կու դան առ Անատոլիոս, որ իս– 
կոյն կը կատարէ կայսեր հրամանը։ Ս ահակ կը աստատուի ի 

ակին իւրում։ 8ունաց բաժնին իշխանը և բազումը ի կղերակա֊ 
նաց կու դան առ Ա՝եսրոպ, որ կ*ուսուցանէ զնոսա ինչպէս ուսու• 
զան էր զարևելեայս*—«Եկեալ Մեսրոպայ և 1Հարդանայ ստրատելա¬ 
տի՝ դտին զղօրավարն Անատոլ ^ուպ ի մերս եկեալ սա*^ման♦ ոբոյ 
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ընկալեալ զհրամանն արքունի՝ առա լել լոխորտարար և քաջափոյթ 
ձեռնարկութեամբ զգորՆն է կատարումն ալաբաեաց։ ՝$անզի իշ¬ 
խան ք և դլխաւորք և որք միանգամ յայտնիք էին ի կողմանն՝ ի 
մի վայր եկեալ հա սան էին հանդերձ ամենայն քահանայական ազ֊ 
գաւն ինքնակամ, իբր յաստուաՆառաք ձայն է հրաւիրեալ* զոր ան֊ 
յա պա զա բար սկսեալ ուսուցանել երագապէս վարդապետեցին ըզ֊ 
կողմն արևմտեայն, որպէս զարևելեայն» (^*որ* ^Ը#)է կահակալ 
մեՆամեՆ գորՆերԷն մին ևս այս եղաւք որ արգէն քաղաքականս*• 
պէս պաուակտեալ Հայք ղերՆան նաև եկեղեցականապէս պառակ- 
տելէ։ 11ուանց 0ահակայ՝ հայ ազգէն երևելի մաս մը վաղուց կորու֊ 
սաճ էր և՛ ղեկևդեցին և՛ զլեզուն, մի ութեան երկու զօրաւոր կապք 
յետ քաղաքականին։ 

32, հորիւն ևս կը պատմէ Մեսրոպայ երթն ի ^ո ս տանգն ու֊ 
պոլիս 1 առանց յիշելու թուղթեր գրուաՆ ի Սահակայ առ կայսր 
և առ պատրիարքն, և ի սոցանէ առ Սահակ • ՆաՆկութեամբ կ^ան¬ 
ցնի նաև երթալուն պատ՜ճառը։ Ըււա Կորեան՝ Մեսրոպ կամելով 
վարդապետել նաև 8 ունաց բաժնին Հայոց՝ կերթայ ի Բոստան֊ 
դնուպոլիս առնուլ հրամանք և ընդունելով մեՆ պատուով կը դառ– 
նայ հրովարտտկօք կայսեր առ Մնատոլիոս զօրավար Սնտիոքայէ և 
կը բանայ արքունի եախիւք դպրոցներ յուսումն հայերէն նորադիւա 
դպրութեան* — &8որժամ այնպէս ընդ ամենայն տեղիս լի առնէր 
Մեսրոպ զսուրբ 13 ւետարան Տեառն և ամենեցուն զգուղացուցեալ 
զկենաց ճանապարհն վարելոյ խորհուրդ առնոյր այնուհետև վասն 
կէս ազդին Հայոց, որ էր ընդ իշխանութեամբ թադաւորին Հոռոմոց։ 
Եւ. փութացեալ դնայր հանդերձ աշակերտսք անցանել ի կողմանս 
Յունաց• և վասն առաւելադոյն բարեդորՆ համբաւուց յա ռաջա գոյն 
վեմ անէ անդ ի հիւսիսական կողմանց հռչակելոց, առա լել մի ա֊ 
մտութեամբ ընտանեբար յեպիսկոպոսաց աշխարհին և յիշխանաց և 
ի դաւառականացն պատուեալ, մանաւանգ ի ս պայտ պետ էն աշխ ար֊ 
%ին որ անուանեալ կոչէր Մնա տոլիս, որ զիրս առաջի եդեալ գրով 
ցուցանէր կայսերն որում անուն &՝էոգոս կոչէին, որգի Մրկադու 
կայսեր« ուստի և հրաման ելանէր՝ վայելուչ մեՆարանօք զսուրբն Ա– 
կու միգ ( աո աջին վարդապետ1 ըստ Ւ*որենացւոյն \քէ՝»| անուն կո֊ 
չելոյ։ Նսկ նորա զբազմութիւն աչակերտացն (զորս ընդ իւր կը տա֊ 
նէր Մեսրոպ թերևս յուսումն հելլենարէն լեզուի) տարեալ ի քաղա֊ 
քրն Մելիտինացւոց՝ յանձն առնէր սրբոյ եպիսկոպոսի քաղաքին զոր 
Աակիոսն կոչէին , և դլխաւոր աշակերտ ացն թոՂո1ր որոէ֊^ 
Ղչևոնդէոսն կոչէին, այր հաւատարիմ և ճշմարտապաշտ։ Եւ առեալ 
երանելոյն (Մեսրոպայ) զպատուական եպիսկոպոսն *հերջանոյ որոյ ա֊ 
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՝նուն կոչէր Գէնթ, և սակաւս յա շտկեր տազ անտի, և. բազում պատիւ 
գտեալ հասանէին ի թ՛ագա լորտ կաց քաղաքն ^1 աս տանգի ական, զորմէ 
խսկոյն պատ մ էին լար քունիսն։ Եւ մտեալ աո. աջի պատ ուա կան ա– 
թաւոլն* լան դի ման լին էր տստուաՆակարգ թ ագաւորազն ևւ հայրա– 
պետին սրբոլ կաթողիկոսին աշխարհամուտ ղրանն որում \Լտտիկոս 
կոչէին, լորոլ և գտեալ շնորհս% հրամալեալ լինէր ժամանակս ինչ 
տնդէն ի տիեզերական բա գաբին մեՆարել դարմանօբ կարգելովբ 
յ եկեղեզւոլն և յարբունեազ և ի սլա տ ուա կան իշխանազ բաղաբին։ 
Ել ապա լետ պասեքին կատարելոլ զուզեալ կալսերն ղպիտոլի$ հան– 
գամանս, և. աո֊եալ զանընգդ իմակս, զ հրամանն հանդերձ սակերօբ 
(բարւ լատ* ՏՃՇՕք—նուիրական, իբր գիր արբունի) կայսերագիր նշա» 
նակելովբ վասն մանկտոյն յաշտկերտութիլնն աո. ի կէս ազգէն Հաբ 
ոզ Ժողովելոլ, և. եկեղեզեազ հաստատութեան, 1ւ մեեամեե պար– 
գ1ւօբ պատուել։ Վ^ասնորոյ հաւանեզուզեաչ ՜ճշմարտին զար քունիսն, 
և երկիր պագեալ Ն՜ իրան ափ առ. օգոստականազն 1ւ սրբոլ կաթողխ 
կոսին, և. ընկալեսքլ ողջոլն յեկեղեզւոլն և. յերևելի իշխանազն քա– 
ղաբինք և ամենալն իւրալովբն լաջոզեալք ելանէին ի դեսպակս ի 
կառս ար բունտ տուրս ։ Ել մեՆաւ շբով և. բազում վալելչոլթեամբ 
ունկին զճանապարհս արքունականս, և. ամենալն բաղաբազն պա¬ 
տահելով պայեաոագռյն երևէին, մեՆամեՆ պարգևս գտեալ գալին 
հասան էին ի ժամագիր կողմանս» և անդէն վաղվաղակի պատահեալ 
սպարապետին Լա լոզ, հանդերձ սակերօբ կալսեր լանգիման լինէին։ 
Ել %արտ արւ֊եալ սակերս կալսեր ական նշանօք՝ փութալր վաղվաղա¬ 
կի զհրամանն կատարել• և հրեշտակս արձակեալ այնուհետև ի գա– 
ւաո-ս կէս ազգին Լայոզ լիշխանութեանն կայսեր բազմութիւն ման– 
կտւոլ ժողովել, և նոզին ռոճիկս կարգել ի պատեհագոլն տեղիս, 
լոր և երանելին զվարգապետութիւնն իւր ի գորՆ՜ արկեալ և ժողո* 
վելոզն քաղզրազուզանէր» (^որիւն^։ 

23. Այծ ինչ խաղաղան էր ալս վէճն ի բաժնին Յունազ ի 
նպաստ Լայոզ՝ Պարսից բաժնին նախարտրներէն եկաւ հրաւէր առ. 
Յահակ՝ երթալ հաշտեզուզանել զնոսա ընդ միմեանս« բանգի Վււաւ/ 
(Ե.) տեսնելով, թէ աոանզ նախարարազ անհնար էր նուաճել զեր– 
կիրն՝ կքաո֊աջարկէր ի ձեռն 0մբատալ ասպետի խօսել ընդ նոսա ի 
հաշտութիւն։ Օւստի Ս ահակ լանձնելով վարդապետ ութ եան գորՆն 
\^եսրոպալ% կը փութալ լԱլրարատ•-«Ցայնժամ գային հասանէին ի 
բազում նախարարազն կոչնականբ զմեՆէն Ս ահտկայ, զի ի մ էջ նո– 
զա անզեալ ի միաբանութիւն հաւաբեսզէ զամենեսեան։ ՝$անզի 
գիտազետլ արքային Պարսից Վուաւ/այ, եթէ աուանզ նախարարազն 
Լալոզ ոչ մարթի անել զաշխարհն% հաշտութիւն խօսեզեալ ի ձեոն 
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Յմբատալ ասպետի է Վ^ասնորոլ թո ղու. զՄեսրոպ ի վերալ վարդապե– 
տութեան կողմանն արևմտից9 և. աո. նմա զթոռունս իւր զՀմալեակ 
և զԼամազասպեան 9 զեղբարսն Վ^արդանալ ստրատելատի • •♦ ինքն ե– 
կեալ անց անէ լԱլրարատեան զաւառն» (խոր* Ս ահ ակ վար֊ 
դապետութեան զորեին հետ կը լանձնէ Մեսրոպալ ուք|րշ զորեք 
ալն է չարչարանօք եւ ւ/ահուամի հալաեել Բորբորիտոն կոչուաե ա– 
զանդաւորներ9 հին զնոստիկեաններէն մնացորդ, որ ապաւինտե էին 
ալն կողմերը։ Լալաեել ալս աղանդաւորներն՝ էր մին ի պալմանացէ 
որովբ տրուեցաւ Սահակալ իշխանոլթիւն Յունաց բաժնին Հալոց 
վր ալ ի պատ բիար քէն հոստ անզնո ւպոլսի , ինչպէս տեսան ք ի թղթին 
Ատտիկոսի առ. Յահակ ըստ Նորենացւոլե։ ^որիւն ևս Սահակալ աըր֊ 
ուաե արտօնութեանց կարզը կը գաս է ալս հալաեումը*-«Աււէա^ 
(Մեսրոպալ) զան ընդդիմակաց հրամանն հանդերձ սակերօք (հրովար֊ 
տակօք) կալսերազիր նշանակելով՝ վասն մանկտոլն լաշակե րտութիւնն 
առ ի կէս ազզէն Հալոց ժողովելոլ9 և վասն ժանտազորե ազդին րար– 
բարոսաց (բորբորիտոնը՝ ըստ ^որենացւոլն^ և եկեղեցեաց հաստա¬ 
տս ւ. թե անձ։ Ըստ Խորենացւոլն՝ 3ահակ ի մեկնելն ի բաժնէն Ց»ւ– 
նաց՝ լանձնեց 1,1 ես րոպալ կատարել ալն պալմանը*—& Հրամայեր 
քննել զժանտազորե Բորբորիտոնսնյ եթէ ոչ հեզութեամբ և ոչ 
սաստիւ զա քցեն լուղզութիւն՝ չարչարանօք հալաեեր դյի թշնամանք 
ի թշնամանաց վրէժ առնուցուն9 և խալտառակեսցի մահուամբ ա– 
Նիր աւ մահ հոզւոց»։ հորիւն ասէ9 թէ Մեսրոպ ի զալն ի Հալս՝ 
կատարեց ալն հրամանը։ Յետ պատմելոլ թէ «Երանելին (Մեսրոպ) 
զվարզապետութիւն իւր ի զորե արկեալ ժողովելոցն քաղցրացում 
ցան էր»՝ կը լաւելու* <ւԱպա լետ ալևորիկ ձեռն արկանէր զդժ պա¬ 
տեհ և զկամակոր բարբարիանոս աղանդն քննելսլ ♦ և իբրև ոչինչ 
զտանէր հնարս լուղզութիւն աեելոլ՝ առեալ ի զորե արկանէր ըզ~ 
թշուառացուցիչ գա լա գանն, եանրազոլն պատուհասիւք ի բանտս* 
ի տանջանս9 ի գելարանս։ Նսկ լորժամ ալնու ևս պակասեալք ի 
փրկութենէն գտանէին՝ խորտակեալս 9 ապ աիաանձեալս» մրեալս և 
գունակ զունակ խալտառակետլս՝ լաշխտրհէն կորզէին» (հորիւն)։ I՝ 
բանից աստի Կորեան լտլտնի է9 թէ միջին գարուց հա ւա տա քենու– 
թեան կտտանօք կատարուեցաւ ալն հալաեումն9 զոր չէ բաւական 
արդարացուցտնել ժամանակին ոգ՛ին՝ հալաեելու աղան դա լոր անուա– 
նեալևեր ։ 

24. Սահակ9 ապաքէն խորհրդով նախարարաց զորս զումարեց 
առ իւ֊ր՝ կը ղրկէ զՅմրատ և զՎ^արդան առ Վոաւ/։ հը շնորհուի 
ներումն9 և կը դրուի թազաւոր որդին Վու ամշապհոլ Արտաշէս9 պար¬ 
սիկ անուամբ Արտ աշիր 9 վերջինն Արշակունի թազաւորաց ♦-Հեն կեալ 
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1կահակալ) ձԼլրարատեան գաւառնք կուտեալ զա մ են ալն նախարար 
րազունսն% առաջէ զ\) մ բատ ասպետ և. զՎ^արգան ստրատելատ ղթոռն 
իւր ի գուռն արջային Պարսից։ Եւ նորա հաստատեալ զհ աշտ ու¬ 
թի ւնն՝ մուրհակ մոռացման լանցտնաց կնջէք ըստ խնգրոլ նոցա թա¬ 
գա լոր կացուցանելով զԱրտաշէս որգի Վ>ռամշապհոլ* և. փոխեալ 
զանունն, Ար տաշիր կոչելով* զաշխա րհ ս Հալոց ի նա հալատաց ա– 
ռանց պարսիկ վերակացուի♦ որ տիրեաց ամս վեց» Թոր* ^Ը»)* 

25, 1°որենացին գպրութեան ԾԹ* գլխով կը խօսի գամ- 
րութեանց *\արնոլք զոր Անատոլիոսի համար ասէ թէ շինեց հրա– 
ման ալ փոջուն &*էոգոսի։ Արգէն ինջն ք^էոգոս ի նամակին իւրում 
առ 0ահակք ըստ Խորենացւոլն, խոստացաՆ կամ ՆանուցաՆ էր9 թէ 
պիտի շինէր ջաղաջ լապաւինութիւն Հալոց և. իլր զօրուն—֊ձՀրա– 
մալեցաջ ջաղաջ շինել լաշխարհիգ Հալոց լապաւինութիւն ձեզ և 
մերոց զօրացո։ 1°որենացին նախ կը նկարագրի գաւառին ալն մասն 
ուր եղան ալն շինութիւնջ* «Անատոլեալ զորավարի ընկալեալ զհրա– 
մանն արջունիք եկեալ լաշխարհս մեր և շրջեալ ընգ բազում կող՛ 
մանս մեր% հա՛ճի ի գաւառին ^\արնոլ իբրև, ի միջոցի շինել զջազաջն 
արգաւանգահոզ շատաջուր 1ւ բերրի• իբր միջոց վարկուցեալ զվալրսն 
ոչ կարի ի բացեալ ի տեղեացն՝ ուր Նփրատալ մասին ինչ բղխեն աղ 
բիւրջ տկանց, և հանգարտ գնացիւջ լառաջացեալ Նովանան մօրաբար 
երևութիւջ* լորում ամբաւութիւնջ ձկանց և զանազան հաւուց Հա¬ 
րակա ւորաց, չորոց ի ձուոց միայն կերակրեալ լին էին բնակի չջն։ Եւ, 
զեզերբ մօրին շամբջ և. բազմութիւն եղեգանց♦ և դաշտջն ունին 
գթանձրութիւն խոտոց և. զջաջաբերութիւն սերմանալոր պտղոց9 և. 
չերին ջն լի են երէովջ կճղակաբաշխիւ ջ և. որոճալն ովջ * նաև. զանասուն 
պաճարս բազմացուցանենք մեեահասակսք ջաջամարմինս և լոլրս ցոլ- 
ցանենք համակեալս ի գիրութեանն։ Յետոլ կսկսի պատմել ջաղաջին 
և ամրութիւններուն շինութիւնը շատ մութ ոճով։ ի*որենացւոլն 
մթին նկարագրէն սաչափ միայն կը հասկնանջ9 թէԱնատոլիոս հաս¬ 
տատեց ջազաջը գեղեցիկ լերան մը ստորոտնք ուր մանր մանր աղ- 
բիւրջ կը բխէին։ Նսկ ջաղաջէն անգին գէպ ի լևռը բարձրալանգա– 
կի վրալ շինեց ք^էոգոս անուամբ բերգ9 զոր Ւ*որենացին պատուար 
կաանուանէփ և որովհետև պիտի շինէր վրան բարձր աշտարակ՝ շատ 
խոր փորելով՝ <1 անդն դա լիր հաստատեաց, ասէ, զհիմունս պատուարին»։ 
Անատոլիոս ալս աշտարակաւոր բերգէն անգին9 ի հիւսիսոլ, լտրԼլե¬ 
լից և լարևմտից շինել տուալ ուրիշ աշտարակներ ք ոմանջ ձժտլռա– 
ւորք ասէ, իբրև ղնաւացռուկսյ>9 աԱՔ *,բոլորաձև1>։ |Եււ^ բաղաջին 
մէջ եաՆուկ ջրմուղներով բերաւ առատ ջուր• ջերմուկներուն վրալ 
շինեց լարկեր կոփաՆոլ ջարերէ» լցուց ջաղաջը զինուջ և պահա– 
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պան գնդովբ, և անուանեց &՝էոդուպոլիտ*, ղի լիշատակաւ բազաբթ* 
անմահանալ անուն կալսերն• — «Եւ֊ աո. սարոտով մի գեղեցկանիստ 
լերէնն գտեալ բազում աղբիւրս ականակիտս և մ անունս բխեալք 
անդ ետեղագրեաց զբազաբն, գորով շրջափակեալ խոր փոսիւ% ան¬ 
դնդալիր հաստատեաց զհիմունս պատոսարին, և ի վերալ բարձրա¬ 
բերձ աշտարակս ահագինս շինեաց, |1>քւոյ զառ.աջինն &*էոդոս ան– 
ուանեաց ի պատիւ 1խէոդոսի։ Եւ ի նմանէ և. անգր շինեաց աշ– 
տարակս ժալռաւորս իբրև զնաւացռուկս և առանցս գոգաւոր խոր- 
շիւբ, որբ ընդդէմ հալին լերինն։ 0ապէս և ընդդեմ դաշտին հիւ֊ 
սիսոլ* իսկ ընդդէմ արէւելից և արևմտից կանգնեաց աշտարակս բո¬ 
լորաձևս։ Եւ. ի մ էջ բազարին ի բարձբաւանդակ վալրի մթերանոցս 
բազմապատիկս շինեաց» և Աւդոստիոն անուանեաց ի պատիւ Աւ֊– 
գոստոսի։ Եւ. ալլ ջուրս ընդ քոլով տեղիս աՆեալ մտոլց անլալտ 
գնացիւբ։ Եւ. ելից գինու և պահապան գնդիւբ զբազաբն, և ան– 
ուանեաց էոդուպոլիս, զի լիշատակալ բազարին անմահ լիցի ա– 
նունն։ Եւ. ի վերալ ջերմն բղխեալ ազբերացն% լարկս ի վիմատաշ 
բարանց շինեաց* (1^որ* ք՝ալց Կարնոլ բազարին վրալ աւելի 
Հիշգ տեզեկութիւն կու տալ Պրոկոպիոս լոլն պատմիչ գարու, 
ժամանակակից Յուստինիանու կալսեր (527 —565)* Ըււա Պրոկո– 
պիոսի՝ գլխաւոր ամրութիւնն զոր շինեց Անատոլիոս՝ էր բերդն ան– 
ուանեալ ք^Էոդոս ի վերալ բլրոլ, դիւրին լառն ուլ, որպէս և ա– 
ռաւ իսկ Կաւատ ար բալ քՊարսից, երբ եկաւ Ամիդ բազարին վրալ։ 
3 ետ սակաւուց Անաստաս կալսր (491—518) պարսպով պատեց ըզ– 
բլուրն, ուր էր Փ*էոդոսի ք֊երդը, և նորոգելով բազաբբլ կոչեց 
լիւր անուն, բալց չկարաց խափանել բերդին հիմնադրին ք^էոդոսի 
անունը։ Պարիսպը զոր շինել տուաւ Անաստաս՝ էր լալն, բաց ցաՆ, 
ուստի և. դիւրին էր թշնամեաց առնուլ զբազաբն։ Պարիսպը ոչ 
պատուար ունէր պատսպարուելու. և ոչ խրամ, ալլ ընդ հակառակն 
բարձր բլուր կար մօտ ի վերոլ բան զպարիսպն։ Յուստինիանոս, որ 
մեՆամեՆ նորոգութիւններ ըրաւ Լա լաս տանի ալն գաւառներուն մէջ 
որ կը վերաբերէին Հռոմալեցւոց, կամելով առնել զբազաբն անա– 
ո֊իէ խոԸ խրամ բացաւ զպարսպաւն զոր և ամրացուց պատուարաւ, 
աշտարակներն ևս ամրացունելով արար մէն մի բերդ, և ալսպէս առ¬ 
նելով զբազաբն զօրանիստ Հա լաս տան կևցոզ զօրաց և զօրավարաց՝ 
ապահով գորՆեց զերկիրն լարշաւանաց Պարսից։ Ալժմու ՛Կարին չէ 
ալն հին (^էոդուպոլիս։ ԱՀա բանբ Պբոկո ւլիոսի* ձՆբրև &՝էոդոս 
կա լոր գրաւեաց զթա գալս րութիւնն \Լրշակալ% կանգնեաց ի բլրի ու- 
րեբ բերդ, որ կոչեցաւ ֆ էոդոսիուպոլիս, դիւրին լառնուլ, որպէս և 
առաւ իսկ ի Կաւատալ արբալէն Պարսից ի խազալ նորա ի վերալ Աւ/– 
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ղացւոց քաղաքին։ &ետ սակտւ միոլ Անաստաս կայսր շինեաց անդ 
քէազաք, պարսպաւ պաաեալ զբլուրն, լորում էր բերդն Թէոգոսի, 
և, թէպէա |^ւյւ անուն կոչեաց զքաղա քն՝ զանուն &՝էոգոսի 
առաջնա լ շինչին ոչ կարաց խափանել։ Պարիսպն $՝էոգոսիուպոլսոլ 
էր լալն լոլժ, ալլ խոնարհ ըստ բարձրութեանն, զի էր ոտս իբրև 
երեսուն, ուստի և դիւրին էր առնուլ զալն թշնամեաց, ման ալանդ 
Պարսից, ի ժամանակս լարձակման։ Զուն էր ինչ ի պատսպարութիւն 
պատուար ինչ, և ոչ իսկ խրամ, ալլ Ը1ո*֊ր ինչ բարձր լարուցեալ 
կալր ի մօտոլ ի վերոլ բան զպարիսպն։ Վ^ասնորոլ Ցուստինիս/նոս 
կալսր խրամ խոր առ. պարսպաւն բացեալ, և զբարձրաւտնգակն 
զալն հարթ լա տակ գորեեալ գարձոլց զտեղի նորա ի վիհս անմա֊ 
տոլցս և ի խոխոմս ահագինս։ Եւ֊ առ ի զպարիսպն ևս գորեելոլ բար֊ 
ձըր լոլժ և անմատոլց՝ ետ շինել ի նմտ ամրութխւնս պէս գունտկ 
ալնց՝ զորս տուեալ էր շինել ի Տարա բազաբի։ Ե պարսպի անդ եթող 
միջոցս րացեալս, որ չափ ինչ րաւտկան էր ի ձգել զէնս* ջուր ջան ակի 
աՆեալ սրահ քարակերտ՝ ի նմտ ևս եթող միջոցս րացեալս• կանգ֊ 
նեաց և արտաքուստ ալլ պարիսպ երկրորդ, և զիւրաքանչիւր յայ– 
տարակացն գարձոլց ի մէն մի բերդ ըստ նմանութեան պարսպին 
Տարայի։ Էլ ալսպէս կարգեալ զտեղին զօրանիստ ամենայն զօրաց և 
զօրավարաց որ ի Լալս՝ կացոլց զազգն Հալոց անքոլթ լարշաւա֊ 
նաց Պարսից» (Պրոկ* գիրք շինուաՆ♦ Ե*)է 

Զ6. Դիտելու արժանի է, որ 4արնոլ նկարագիրն առ Խորենա֊ 
ցւոլն կր թուի գրուաե լետոլ քան քե« գար, քանզի կը լարմարի 
մանաւանգ շինութեանն Յուստինիանու նկարագրելոլ Պրոկոպիոսէ, 
վլան շինութեանցն ՀՒէոգոսի և Անաստաս ալ։ Ւալց գրաւիչ թագա֊ 
*ձորութեանն Արշակալ չէր $՝էոգոս փոքր, ինչպէս կը թսւի կարՆել 
Պրոկոպիոս, ալլ Թ՝էոգոս մեե։ 

27է Ար տաշիր, ալն է Արտաշէս, որդին *Լռամշապհոլ, ասէ 
հ*որենացին լառաջ տանելով զիւր պատմութիւն, վարելով անառակ 
կեանս՝ եղաւ ատելի նախարարաց, որբ լետ ամրաստանելոլ գնա 
առ ՕաՀա կալ, երբ գտան զսա անհաւան իւրեանց խորհրգոլն, որ 
էր մատնել զմանուկ թագա լորն՝ արքային Պարսից, և խնդրել պար֊ 
ոիկ իշխան՝ իրենց համամիտ երիցաւ միով \3ուրմակ անուն գացին 
առ Վուաւ/ բողոքել զԱրտաշրԷ՝ թէ անարժան էր ի թագաւորևլ, 
և. զԱ ահա կալ՝ թէ մ իտեալ է ի Տոլնս♦ (Լ^ալց թագաւորն Հալոց 
1կ, տաշիր անհուն սկսաւ ողողանել լան առակ ցանկութիւնս, մինչև 
տաղտկանալ ի նմանէ ամենայն նախարարացն։ Սրոց եկեալ առ 
մեեն Աա^ակ զբողոք բարձին, հրաւիրելով և զնա լօգնականութիւն 
ինքեանց% չարախօսե/ առ արքային Պարսից և ի բաց ընկենուլ ըզ֊ 

15 
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թագա լորն իւրեանց, (ւ պարսիկ աՆել ունոզ ա շխարհիս։ \Լլլ նա 
աս է. Օհ աու սուտս ունիմ զձեզ. իմ իսկ լուեալ է ալգպիսի ազէա» 
ամօթալեաց, և բազում անգամ լանգիմանեալ ուրազաւ։ Եւ ա/*ք> 
պարտ է փոբր ^ի տանել թերութեան առնն մինչև գելս էրազն խոր֊ 
հել մարթասցուբ կալսերբն Յունաց ք^էոգոսիւ, և ոչ անօրինազ 
մատնել ի Նաղյր և լտլպանումն։ Եւ նոբա ոչ կամ էին* աԱ ջանալ- 
ին համախորհուրդ զնա իւրեանց առնել։ Մլլ նա ասէ* Են1 բալ 
լիզէ մատնել գալլոզ գիմ մոլորեալ ոչխար, և ոչ պատել զյբեկեա/խ 
կամ զհիւանգացեաքն՝ ալլ գահավէժ առնել։ ՏԼի թէ էր հաւատա֊ 
զեալ թագաւորի առաջի՝ փութալի և ոչ լապազէի, լուսաչով զկան֊ 
գնումն գլորելոլն* ալլ հեթանոսազ, լառաւել կորեանոսմն՝ ոչ առնոսմ 
լանձն, ըստ ալնմ, թէ Մի մատներ գա ղան ա էլ գանձն խոստովանող 
բեղ։ ՝$անպի գրոշմեալ է ալազան ալն, թէպէտև անառակ է* պոռնիկ 
է։ ալլ բրիստոնեալ է* գի՜ճացեալ է մարմնով, ալլ ոչ անհաւատ հոգ֊ 
ւով* զեղխ է վարուբ, ալլ ոչ կրակապաշտ• տկար է ի կանալս, ալլ ոչ 
Նառալէ տարերց։ Եւ. լինիզի ալդ, փոխանակել ղիմ ախտազեալ 
ոչխար ընգ առողջ գազանի, որոլ առողջութիւնն է մեզ պատուհաս։ 

նախարարազն զմտաւ աՆեալ, իբր թէ խաբկանօբ իզէ զորեն, լա֊ 
պաղել ղնոսա զի զթագաւորն պատրաստեզուսզէ՝ ասեն ամենեբեան* 
Վաււէր զի ոչ հա մակամ եղար մեզ չթագաւորել նմա՝ արգ և մեբ կա- 
մեսցուբ և բեզ չբահանալանալ մեզ։ Ել միաբանեալ ամենեքին՝ ան֊֊ 
զին առ ար բալն Պարսից Վրւաւք հանդերձ \)ուրմակաւ ոմամբ արե֊ 
կէազի փառամոլ երիցոս, չարախօսել զարբալէն իւրեանզ զԱրաաշրէ, 
և զմեեէն 0ահակալ՝ գՅունովբ գլեալ խորհրդովս* (խոր* 1** 

28, \Լրտաշիր և 0ահակ անգէն կը կոչուին ի գուռն ի Վ«.ա– 
մալ։ Ե Գահակալ կը խնգրուի ամբաստանել ղԾ*րտաշիր* քայյ նա 
չառնուր լանձն, և ոչ թախանձանբ հազարապետին Մրեազ, որ էր 
\էուրենեան Պահլաւ, ուստի և ազգական 0ահակալ ըսա աւանգու֊ 
թեան (իբրև սերունդ Մնակալ), կարազին հաւանեզուզանել զնա 
լալն։ Միալն չթուիր հա լան ական \\ ահակալ Հանմաբրասէր՝» կոչելն 
Պարսից կրօնբն ի խօսելն ընդ Աուրենալ* —«8 ալնժամ ար բա լին 
Պարսից Վրւաւքա| կոչեզեալ ի գուռն զթագաւորն Հալոց ղԱրտաշիր 
և զմեեն \1ահակ՝ խնգրէին ի նմանէ ամբաստանել ղ\Լրտաշրէ* և 
նա հրաժարէ բնաւ ասել ինչ չար կամ բարի։ Ասքա հրամալէ հա֊ 
դարապետին \Լրեաց որ է \\ուրենեան Պահլաւ, զի հտւանեցուսզէ 
գնա խրատու սիրելութեան որպէս զա զգա լին ։ Եւ. ն որա անկեալ ի 
բանս հրապուրանաց ասելով* ՏԼի արիւն իմ ես և հարտզատութիւն՝ 
զբարին բո խոկալ ասեմ* եթէ միալն ալժմ միաբանեսցիս ընգ նա֊ 
խարարացգ՝ մեեարեալ լինիզիս լարբալէն Պարսից, և զթոռն բո 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



–227 - 

Վ^արդան կարգեսցէ ի վերտ է Հայոց զուգահավասար թագա լորին Լւ 
համապատիւ։ Ա|| նա ոչ աոնոյր յանձն ասելով♦ քԼիարգ վասն սնափա¬ 
ռս ւթեան և իշխանասիրութեան չարա բանից եմ զընկեր է, կամ ըեդէր 
ձեր այդպիսի յօժարութիւն ընկենուլ զՄրտաշիր* զի ես զնորա ապըս- 
տամբութեան ինչ խորհուրդ ոչ դիտեմ♦ ապա եթէ վասն անառ,ակ 
ինչ վարուցք զոր նոբա ամբաստանենն՝ պատուոյ արժանի է ի ձէնջ 
ըստ ձերոսէ անւ/ալ/րասէր օրինացդ > թէպէտ ըստ մերումն դատա¬ 
պարտի• բայց սակայն յինէն ոչինչ էր լսելոց ամենևին» |1Ւ#քր* *1՝« ^»)ւ 

39* Վ/ւաւք զայրանալով կը կազմ է ատեան, և աո. անց ուն- 
կըն դնելոյ բանիցն Արտաշրի և լսելով միայն ամ բաստ անութե անցն 
\ֆուրմակայք որ դաղտ ի բանի էր ընդ նախարարսն՝ գա տա պարտելով 
զԱրտաշիր կ՝ առն ու ի նմանէ զթագաւորութիւնն, որպէս և զկա թո¬ 
ղի կոս ութի ւնն ի \\ահակայ• երկոցունց ևս ինչք կը գրաւուին յարբու– 
նիսք և 0ուրմակ կքառնու կաթողիկոսութիւնը9 զոր հազիւ տարի մը 
միայն վարելով կը մևրժուի նա խարարներ էնէ ինչպէս նաև |ա^քւ 
նորա Ւրբիշոյ ասորի; որ եկաւ հրամանաւ Վ^ռամայ, այր զեղխ և 
զօշաբաղ9 տիրող վիՀակացէ§ք որ և ուն էր կան այս ի սպասուք—յետ 
երեբամեայ աթոռա կալութեանն։ Փ ոխանակ թագա լորի կը ղբկուի 
մարզպան պարսիկ Վ^եհմիհր շապուհ անուն։ 

ՄյսպԷս առ տկարութեան կամ մանաւանդ առ անմիաբանու¬ 
թյան նախտրարաց Հայոց բարձաւ մեՆարոյ թագա լոր ութի ւնն 
Մրշակունեացք տևելով իբր 580 տարիք /^աՀ խաղալիկ ի ձեռս 
բազա բականութեան երկոլց հգ°ր ոսոխ տէրութեանց—Հռոմայե– 
ցւոյն և. արսկին♦— <*Ապա զայրտցեալ Վ^ռամար ի մեՆի հրապարակին 
արարեալ բենութիւնյ և ոչ դնելով ունկն \նրտաշրի՝ յօժարութեամբ 
լսէր չարախօսացնյ առաւել ևս յոյժ ազտեղութեան բանիցն \)ուրմտ– 
կտյ։ Փտնզի զտթ ոո եպիսկոպոսապետութեան էր նմա նախարարացն 
խոստացեար թշնամասիրացն և ոսոխասիրացնյ վասնորոյ ինբնասի– 
րութեամբ պատրաստեաց զլեզուն իւր սուսեր ՝ սատակիչ։ Մինչև 
հրամայեաց Վ/ւ ամ առնուլ զթադաւորութիւնն յԱրտաշրէ9 և ան– 
գէն արդելուլ զնտ, և զամենայն ինչս ազդի նորա ունել յայւբու– 
նիս* նոյնպէս և զմեՆն 0ահակ9 և զտունն կաթողիկոս ութեան ու– 
նել յարքունիԱք և տալ նորա փոխանակ յտթոռ եպիսկրպոսութեանն 
Հայոց զ\1ուրմակն զայն։ Եւ մեՆապարդև ղնախարարսն* արձակեալ 
պարսիկ մարզպանաւյ որում անուն էր Վ^եհմիհրշապուհ։ ք^այց \)ուր– 
մակայ ոչ աւելէ տևեալ բան ղմի ամ՝ ի նոցին նախարարացն հալա– 
Նեց աւ յաթոռոյե. որ ապա զիլրոյ դաւառին զքզնունեաց դեպիս կ։ - 
պոսութիւնն ի Պարսից արբայէն եգիտ ունել ազգաւ.»։"^ 
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1ՆՆԱԴԱ8Ո1%Թ^ԻՆ ք. ԴՊՐՕՒԹԵԱՆ էօՈՐեՆԱՏ^ՈՏՆ, ԺԴ. ԳԼ1«եՆ 
Ս&Ն11»հ I» սսաւռ ՊՍՏւրՈհԹեԱՆՆ; 

Մինչև ցարդ, ի Տի գ լոսն ալ մեՆԷ մինչև ցանկումն հարստու- 
թեանն ՛Արշակունեաց (90 ն. ^յւ» — 428 /• ^յւ«), տու.ինչ» հա/ աղ– 
գին պատմութիւնն արտաքին և ազգալին ժամանակակից աղբիւր- 
ներէ։ Ւա/ց կա/ միլս ևս աղբիւր ազգա/իէ», ա/ն է Ւ1որենացին, 
կամ լալ ևս ասել ուրումն Մովսիսի Ւ*որենացւոլ անսւամբ Նանօթ 
պատմութիւն, որ բաղմօք կը տարբերի ցարդ լիշուաՆ ժամանա¬ 
կակից աղբիւրներէն, կամ հակառակ է նոցա։ Եւ որովհետև ալս 
պատմութեանք թէպէտ չէ մ ամանակակից , մեն /արդ կ9ընեալուի, 
նա մանաւանդ համարուաե է իբրև պատգամ կամ վճիո. մեր տնա¬ 
գոլն պատմութեան ա նգ ամ վերաբերեալ որևիցէ վի^Է կամ թ^գրոլ՝ 
արկ է մեզ բերել ի մ էջ ա/ն պատ մ ութ եան մանաւանդ ա/ն կէ“ 
տերնք որ տուաե են և կու աան լիրաւի տարակո/ս անաչառ, և լու– 
սաւորեալ քննադատի։ (\ր և իցէ պա տմ ութ են է կաոկաՆե է և ալն չափ 
աո՜աւել որ չափ հին է պատմութիւնն՝ իրաւացի է և պարտք ամէն 
անաչառ, պատ մ չի, որո/ պաշտոնն պարտի լինել գտնել եթէ ոչ 
՚ճշմարտութիւնը՝ գէթ հա լան ական ութ ի ւնը* և որովհետև ալս ճըշ– 
մտրտութիւնն կամ հաւանականութիւն կտխեալ է մեՆաւ մասամբ 
պատմութեան ազբիւրներուն բն ութ են էն՝ մեր աո՜աջին և կարևոր 
գորՆն է տեսնել, թէ ինչ աղբիւրներէ կը բի»է ալս պատմութիւնն։ 

Մովսիսի V* որենացւո լ% լոր իբր վերադիր լաւելուաՆ է նաև 
Փերթող կամ Փերթողահա/ր անունն, անձին վյրալ ժամանակակից 
աղբեր է չունինք ամենևին տեղեկութիւն, բաց իւր պատմութեան 
՛ճակատ էն—-«Մովսիսի I”որենացւոլ պատմութ իւն Հալոց*, որ չունի 
մեՆ պատմական զօրութիւն։ Փարպեցին, Ե. դարու պատմիչ, չը~ 
/իշեր ամենևին ոչ զանուն գրո/ն, և ոչ զհեղինակին, մինչ ուրիշ 
հալ պատմչաց վրա/ որ լառաջ են քան ղինք, ինչպէս Մգաթանգե– 
ղոսի, ուզան դալ, Կորեան՝ կը խօսի լան ուտն է և երկար։ է*որե– 
նացւոլն վրալ մեր ալս մասին մէջ խօսուեցաւ արդէն. հոս հարկ 
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կ դարձեալ լաւելուլ ինչ ինչ։ Շիշուելու կարևորադոլն կկտն կ 
ժամանակ պատմագրութեան Խորենացւոլն։ Նթկ ընգունինբ իք–(*նւ 
՛ճշմարիտք թկ պատմութիւն Իորենացւոլն գրուեցալ ի խնդրոլ Սա– 
հակալ Ւագրատունւոլ մարզպանի՝ հարկ կ ընդունել, թկ դրու– 
թեան թու ականն չկարկ լինել լետոլ բան 480 կամ 482, որ կ 
թո ւա կան մա հոլանն Ս ահակալ Ւադրատունւոլ։ Օւրիշ կողմ անկ 
լալան ի կք թկ ալն պատմութիւն չկարկ լինել գրուաե լարւաջ բան 
գամն 440 և. 441 , որ կ թուական կահակալ և Մեսրոպալ մա- 
հուանք ուր կը հանգ ուղ անկ հեղինակն զպատմութիւն իւր։ Ել ո– 
րովհետէւ ըստ իւբում վկալութեան հեղինակն կր եերաղեալ, ալս- 
ինբն գոնկ 70 կամ 75 ամեալ , երբ կը դրկր պատմութիւնը՝ ապա 
կր հասակակից իւր վարդապետներ ունք Ս ահակալ Լւ Մ ես ր ոպալ։ 
Այս հաշիւ9 ինչպկս տեսանբ՝ կը հետևի ի հանդամանաց պատ– 
մութեան Խորենաղւոլնյ յւայ^ կու դտլ հակառ՜ակ աւանդութեանն 9 
որ կը դնկ զՆ* որենացին Ս ահակալ և Մեսրոպալ կրտսեր ադոլն ա– 
շակերտներկնք ուստի և մատենագիր աո՜աֆնոլ կիսոլ Ե* դարուն• 
բալ ց լինել կրտսեր ադոլն աշակերտ, միանդամ ալն հասակակից իւր 
վարդապետներ ուն՝ կը թուի տարօրինակ։ Ասյա կամ թուական 
մատենտդրութեան պատմութեան \Աորենացւոլն ըստ վերոգրեալ 
հաշուին կ մերժելի ք և կամ աւանդութիւնն* ըստ մեզ երկոբին ևս։ 

Նւ ոչ^ լինելն պատմութեան \Աորենացւոլն գրուաե ի խնդրոլ 
ադրատունլոլ ասպետի՝ ունի հաստ ատ ութի ւն առ՜աջի լաւութեան 
Փարպեցւոլնք որ չդիտեր ոչ Մովսկս \Աորենացի պատմիչ լիւրում 
գարուք և ոչ պատմութիւն Հալոց լօրինեալ ի նմանկ ի խնդրոլ 
Ս ահակալ ք՝ագրատունւոլ9 որում ի մօտոլ Նանօթ կր Փարպեցինք 
ինչպկս ալլուր ասացաւ։ 

՝Միւս ևս խնդիր կ9 թկ պատմութիւն Ւ1որենացւոլն հասան՜ 
կ մեզ անարատ իւր սկզբնական ձևովն9 թկ կրաե կ լաւելոլաՆ 
կամ փոփոխութիւն։ Նրրորդ դպրութեան ԿԱ* դլխոլն վերջին մասը9 
զբալց բանդի — վեր ա բան ութ եան՝» ք գլուխն ամբողջք ինչպկս 
նաև Ռզրը են կասկաՆելի9 և հալանականապկս ալլոց և լետնա¬ 
գոլն գրչի զորն։ քՀիարգ և իքքկ՝ թողլռվ ալս կնճռ՜ոտ խնդիրներն 
և նկատելով զդրուաեն ալնպկս ինչպկս կը դտնուի ալսօր% տես- 
նենբ նախ9 թկ ինչ ազբիւրներկ կ* առն ու Ւ*որենացին։ (թ^որենա– 
ցւոլն տես և գքԱ* մասն պատմութեան մերոլ9 Էջ 88 — 92, և ալլուր)։ 

քՀաոաջին աղբերկ ^որենացւոլն, ալն կ դՄարիբասար որմկ 
ասկ Ւ1 որենացին թկ կքառնու իւր պատմութիւնն մինչև \Լրտաշկս 
(Ա* Ըստ ^որենացւոլն)՝ խօսուեցաւ մեր պատմութեան աո՜աջին 
մասին մկջ ըստ բա լա կան ին (88— 202)* նոլնպկս զԱփրիկանոս կք 
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որ է երկրորդ աղրիւր նորաք որպես ասէ, յԱրտաշիսէ մինչև յԵր– 
ու անդ (խոր* յ**)։ խօսուեցաւ բա սա կան մեր պատմուիհեան այն 
մասին մէջ, (էջ 264—265)* Հոն ցուցուաե պտտճառներուն համար 
չենք կրնար ընդունել, թէ ^որենացին ունեցա ւ զԱփրիկտնոս, և 
ոչ թէ Ափրիկանոս աոաւ յնդեսիոյ դիւանէն, ալս ինքն մատ են ա– 
դա բան էն 9 ուր ^որենացին կ*երազէ լինել մեր առաջին թադաւո- 
րտց դորՆերն մինչև ցնրուանդ։ (խ որենացւոյն ՜ճարտարմտութիւնն 
իմանալու համար համեմատէ Ա. Ը« քնք. 8. ԼԸ*)* Հ ոս կը յաւե– 
լունք սա ևս, թէ եթէ Ափրիկանոս քազաՆ էր իւր ժամանտկա– 
դրութիւնը մեհենսկան պատ մ ութ են էն Աինոպայ I՝. 3*)* որ 
էր մայրաքաղաք Պոնտոսի% չէր կրնար զՄիհրդատ V* զանուանին և 
զ՝՝*1°ր է թադաւորս Պոնտոսի, կոչել բդեշխ 1Հրաց։ Այնպիսի քաղաքի 
մեհենական պատմութեան մէջ հարկաւ յիշուաՆ էին Միհրդատայ 
երկար պատերազմներն ընդդէմ Հռոմտյեցւոց, դաշնակցութիւնն ընդ 
Տիդրանայ և ուրիշ շատ պարագաներ, որոց անգէտ է մեր պատ– 
մութեան հայրն։ հար ցոլն ենք նաև, թէ է*որենացին ինչպէս 
գտաւ Ափրիկանոսի դրոց մ էջ է որ էր համառօտ ժամանակագրող 
թիւն և ոչ ընդհանուր պատմութիւն, եօթն հայ թադաւորաց պատ– 
մութիւնը։ Ափրիկանոսէ աււաւ V*որենացին, և Ափրիկանոս ի դի- 
լան էն 0 ինոպայ, թէ Ծիհրդ ատ էր քեռայր Տիդրանայ։ Ու ստի յի– 
րալի է տար ուկո լսել, թէ ^որենացւոյն պատմութեան այս կար կա¬ 
տուն մասըք որ կըեՆայուի մեզ իբրև աոնուաՆ Ափրիկանոսէ՝ ոչ 
այլ ինչ է եթէ ոչ հաւաքաեոյ աննշան աղբիւրներէ, կամ մանա– 
ւանդ, որ աւելի հաւանական է՝ քաղուաՆ 8ււվսեպոսէ հանդերձ 
թեր ութեամբք նորա, կր՛ճատելով կամ փոխելով ինչ ինչ, որ չէր 
համաձայն Ւ*որենացւոյն դիտման, որ էր ցուցանել զՏիգրան ան– 
յաղթ և գրեթէ միահեՆան տէր յառաջակողման Ասիոյ։ Արդարև 
Տիդրան էր յայնժամ արքայից արքայ, տէր ոչ Հայաստանի միայն, 
այլև Ասորւոց, և ունէր գոնէ վերին իմն իշխանութիւն Փոքուն 
Ասիոյ միոլ մասին (Կապադովկիոյ) վրայ* սակայն պարտ է խոստո¬ 
վան ել ժամանակակից պատմութեան առջև, թէ շատ պարագաներ 
ստիպեցին զնա տեղի տալ բուռն և յա մ առ զօր ութեան հռոմեա¬ 
կան ա շխ ա ր հակա լութե ան։ 

ԱպաքԷն զարմանալի է, որ հ*որենացին Տիդրանայ պէս հզօր 
և ըստ ^իկերոնի արդարև «մեՆ» թագաւորի մը պատմութիւնը կը 
համառ օտէ ինը մանր դլուխներոլ մ էջ այնպէս կրճատ և խառն 
ի խուռն՝ որ չարժեր ամենևին բան առ բան յիշել։ Ւալական կը 
համարինք գնել Լանկլոլայի դիտոզութիւնը Ւ*որենացւոյն պատմող 
թեան այս մասին վրայ։ Հայասէր գաղղիացին, որ շատ անդամ 
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֊խնայելով և լռութեամբ կանցնի մեր պատմութեան հօր թերուս 
թ ի *ններն՝ հոս չհամբերելով1 «Այււ (յ*է*) գլխոյն միջ համաո֊օաեալ 

ք^րաեայ, գՄիհրդա տալ և. զորդւոլ նորա երկար կը պատ¬ 
մողին ք ասի, լոլն և լատին պատմիչների, ալնպիս մանր մասամբբ% 
որ էք ցա֊ցնեն լալտնապիս, թ՛ի Մովսիս հարևանցի լոլժ բննաե ի 
պատմական օտար հիշատակներ իւր երկրին պատմութեան վրալ։ 
ձղբիղրբ քորոց կառնու նա իւր տեզեկոլթիլններն% էին կամ հա¬ 
կիրճ լոլժ կամ անստպգ, և պատմութիւն նորա ունի սխալներ, 
պորս մի ըստ միոջի նշանակել տղալութիլն ի։ հալական ի լոլն և 
լատին ժամանակակից պատմագրաց դիմել տեսնելու համար, թի 
չի ամենևին ճիշդ պատմոլթիւն Մովսիսի։ Շտուգադոլն աղբիլրբ 
են 0տրաբոն, ՀԼպպիանոս, *հիոն ^Հասսիոս, Նւտրոպիոս, Ցուստինոս, 
^իկերոն, Պլուտարբոս, ^ՀիԱիոս Պատերկուղոս, որ կու տան մանր 
տեղեկութիւններ Տիդրանալ մանկան, ապստամբութեան նորա ընդ¬ 
դեմ հօրն9 փ ախստեան նորա ի Հո.ոմ, ալլովբն հանդերձ, դիպբ% 
զորովբ բոլորովին լռութեամբ կանցնի պատմիչ մեր* Լանկլ» 
ժողովանոլ հին և նոր պտմ« սլոց♦ Հա» (*♦ իջ 89> ՝Ծան»)է Ըծ– 
թերցողբ մեր չունին ամենևին պիտս դիմելոլ լիշեալ աղբիւրնե– 
բուն♦ մեր նոցա ընտիրներին և մ երձաւորագո քեներին ժամ տնա¬ 
կալ առաՆ ենբ ինչ որ կարևոր իր ի վեր ալ հագման Տիգրանտլ, 
թագաւորելուն նորա և զօրանալոլն, տիրելուն Շ%սորւոց երկրին$ 
ալն երկրին ժոզովրդենին հրաւիրեալ, դաշնակցութեան նորա ընդ 
խնամւոլն իւրում Օիհրդատալ Նւպատորի, երկար պատերազմնե– 
րուն Հռոմտլեցւոց ղիմ իբրև զօրավիդն նորա, ի վախ՛ճանի տեղի 
տալուն Պոմպիի, խոնջեալ և պարաասեալ Նանր և անդողլ պատե¬ 
րազմների և Ներութենի։ 

հ*որենացին ք՝. դպրութեան Ժ1*. դւՒէՈէ1 կոկսի Տիգրանաք պաա– 
֊մութիւնն ալսպիս• «8էրա \Լրտաշիսի առաքնոլ թագաւորի հիդ¬ 
րան որդի նորա• •• և ժողովեալ զզօրս Հալոց% ընդդիմ երթալ զօ– 
րացն Շունաց, որբ լետ մահոլանն Արտաշիսի հօրն իւրոլ և ցրր* 
ուելոլ զօրացն% հետամուտ էեալ դիմեալ գալին լաշխարհս մեր։ Օրոց 

-ընդդիմ պատահեալ Տիդրանալ՝ արգելեալ ի վերջ նահանջի։ Եւ ի 
բեռալր իլր Ծիհրդատ հաւատացեալ զՄաժաբ և զհոդս Միջեբ– 
կրալցն, և զօր բազում թողեալ նմա% դառնալ լաշխարհս*։ \Աորենա- 
ցին կամ աղրի*֊ր նորա կը թուին բոլորովին անդիտ Փոբուն Ասիոլ 
և Շունաց պատմութեան նախ բան Ա* գարուն դրեթի ամ¬ 
բողջ առաջին կիսուն միջ։ \Լլս երկիրներուն պատմութիւնն, ինչ- 
պիս կալանդևն ժամանակակից պատմիչբ չթոզուր ընդունել լար֊ 
ձակումն ոչ լարևմտից լարևելս և ոչ լարևելից լարևմուտս լառաք 
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փան պՄիհրդատ է* ի ա գա լոր Պոնտոսի։ Օս/աքր և չէ պատմտ֊ 
կան ոչ Արտաշիսի ոլրումն Հայ թագա լորի աշխարհակալութիւնՆ 
ի Փոփր Աս իա և ի Յունաստտնք ոչ Յունաց կողմ անէ արշաւանփ 

՜Հալոց 4Տէա1 ^ ՈԼ Տիգրտնալ կողմ անէ զօրօփ ընդդիմ ութիւն այն» 
պիսի աբշաւանաց։ Եւ աւելի հակառ.ակ է ժամանակակից պատ– 
մութետն՝ պՄիհրդատ մեն հզօր թ՜ագա լորն Պոնտոսի դնել Տիգրա– 
նայ կողմանէ կարգեալ վերակացու Փոփոլն Աւփոր որպէս թէ ալս 
թերակղզին էր ընդ իշխան ութ եա մր Տիգրանալ։ Տէգրան թ՜ագաւո- 
րան է իբր 95-ին նախ փան յքր», ալսինփն ամօփ ինչ յետոլ փաՆ 
զսկիզբն պատերազմին Միհրդաաալ ընդ Հո֊ոմալեցիս։ 

Միհրգատ 12 3 ֊էն հետէ ն* փ* ալն է իլր թա գա լոր ու– 
թեան սկիգբէնք կը պատրաստուէր նուտ՜ճել զՓոփրն Աաիա Լւ հանել 
զՀոոմալեցիս ի թևրակզզւոլնք ուր մուտ գտան՜ էին նոփա 180-ին 
1ւ ունէին աղգեցոլթիւն մենք մանաւանգ թէ վերին իշխանութիւե 
Փոփոլն Ասիոլ մանր մանր տէրութեանց վրալ։ Միհրդատ քետ 
նուա՚ճելոլ լո.ելեալն ալլ և ալլ հիւսիսալին բարբարոս ցեղերք գու– 
մարելոլ իբր 300,ՕՕՕ–^– կաղմեալ բանակ և աոնելոլ իւր դաշնակից 
զթագաւորն Հալոց ք ղհալրն Տիգրտնար որ նոլնպէս կը կոչուէր 
Տիգրան ըստ Աւղպիանու սկսաւ ի գորն գնել զիւ֊ր խորհսւրդն 
88~ինք ալսինփն երբ ^Հասսիոս 9 մին ի գաւաճանտց 4եսարուք էր 
փոխանակ բդեշխի լարևելսք իմա իբր 7 ամօփ լետոլ փան զթ՜ագա¬ 
լս րելև Տիգրանար ընդ որում նորոգան էր Միհրդատ դաշնադրուժ 
թ՜իւնըյ և. էր ք ըստ միաբան վկտլսւթեան լոլն և հւլոմալեցի պատ- 
մագրաց՝ աներ Տիգրանալ և ոչ փեո֊ալր նորա։ Ալսպէս կսկսի 88-ին 
Միհրդաաալ արշալանն։ Հո֊ոմալեցիփ կը վանին լԱսիոլք Միհրդաաալ 
զորավարն Ար բ եղա լոս կանցնի 150,000 զօրօփ Հելյեսպոնտոս և 
կը մտնէ Յունաստան* Յոլնփ կքապստամբին9 բտլց Սուղղա գալով 
(87) կը վանէ ղղօրսն Միհրդատալ9 և Յոլնփ կը նուա՜ճին։ Ալսպէս 
խորհուրդն Միհրդաաալ չլաջուղիր։ Հո.ոմալեցիփ կը մտնեն միւսան– 
գամ լԱսիաք Միհրդատ կ 9ստիպուի խօսել հաշտ ութիւն ընդ Օւււք– 
ղտյի (84^։ 3 ետ մահուն 3 ուղղա լի (78) Միհրդատ կը նոբոգէ պա¬ 
տերազմը* Ղ^ուկուղզոս կը ղրկտ֊ի Միհրդաաալ դէմ* Միհրդատ ալս 
անգամ ևս լա ղթուելով (72, 71)՝ կա պա լին ի առ. Տիգրան* Ղ*ւ»«.– 

կուղղոս կը պահանջէ ի Տիգրանալ տալ ի ձերւս զՄիհրդատ։ Տխ¬ 
րանք տէր Հայաստանի և լաղթող Պարթևացք որ թողան՝ էին նմսթ 
Միջագետաց հիւսիսալին մասնք տէր նաև Ասորւոց (Օելևկեանց) 
երկրին* կը մերժէ Ղ^ուկուղղոսի պահանջումը։ Ղ^ուկոլզղոս սակտլ 
զօրօփ կը մտնէ Հայաստան (69)է Տիգրան լսելով զարշաւանն Նւ– 
կուղղոսի՝ կու գալ բաղմութեամբ զօրաց Ասորւոց երկը էն ք կու տալ 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 233 - 

՛ճակատ (68), այլ չյաջոզիր* Տիգրանակերտ կառնուի։ Ղ^ուկռլզզոս 
կը խորհի առնուլ զԱրտաղատ, քայյ իւր զօրաց դժգոհութենէն 
կ՝ ատի պո լի դաոնալ ի Փոքր Ասիա, յեա աոնլոլ զՄեբին (67), որ 
էր քաղաք գանձուց Տիգրանայ։ 8ետ Ղ^ուկուղղոսի Պոմպէոս հը 
կատար է Պոնտոսի և Հայոց գորՆը, զոր երկու մեե զ օրա վարք, 
\)ուղզա և Ղ^ուկսւղզոս, դիւրացուցահ էին։ Միհրդ ատ կը մեռնի♦ 
Պոնտոս լինի նահանգ հռո մ էական (64). դրեթէ նոյն ժամանակ 
Տիգրան կ՝ ստի պո լի հրաժարել իւր բոլոր երկիրներէն Հայաստանէէ 
դուրս (Ասորւոց երկրէն և ի ^Հտպագովկիոյ), ընդունելով Հռոմայե– 
ցւ֊սց վերին իշխանութիւնն իբրև, պա աո լար Պարթևաց դէմ, ընդ- 
դէմ որոց կ ուզղուէր Հռոմալեցւոց արղալանն։ 

Ա|<ւ պատմութեան մէջ, ոլւ, որչափ և. ի նպաստ Հռոմալեցւոց 
դրուաՆ համարինք, է ժամանակակից նւ ստուգագոյն՝ չունին ամե¬ 
նևին տեղի դէպք պատմեալք ի \Աորենացւոյն ք՝. դպր ութեան 
գլխոյն աո. աջին մասին մ էջ։ Խորենացւոյն Թ* դպրութեան գը լ– 
խոյն երկրորդ հատուաՆն է մեհեաննևրու շինութեան, դից պատ- 
կերներ ուն և Ւագրատունեաց հայանման վրայ։ ՀՀալսմանէ տես մեր 
Պաաւք ութեան առ.աջին մասն, էջ 170 —179. իսկ 1-Էյ պատկեր– 
ներուն վրայ խօսեցանք արդէն։ Հոս սաչափ միայն կը լտւելունքք 
քժէ եթէ այնպիսի պատկերներ բերուաՆ են ի Յունաց՝ այս եզան 
է Միհրդատայ արշաւանաց ժամանակ ի 8ոյնս, այն է $7–ին ուս¬ 
տի և առ. Տիգրանալ որ էր դաշնակից նորա։ Ջէ անհաւանականք 
քժէ Տիգրան առընթեր հին դիցապաշաութեան Հայոց կամեցալ 
տնկել յունական Պառնասն, և այս նորաձևութիւնն կը թուի մտ¬ 
նալ անդ քեալ պատճառ, դժկամակութեան Վ^ահունեաց, որ էին հին 
քրմական ցեղ Հայոց ուստի և անկան քրմութենէ, քան կանգնելն 
նոցա զարձանն Հերակղի յիւրեանց գիլզն յԱշաիղատ, համարելով 
գնա զիւրեանց նախնին ՎաՀաքձրտ Այսպէս նոր քրմական յոլն ցեղ 
փոխանակեց զՎ^ահունիս* ուստի և կը գտնենք, ի դարձին Հայոց 
առ. Լուսաւորչաւ քրմական ցեզէն ի պաշտոն եպիսկոպոս ութեան 
կարգեալ անձանց անուններն գրեթէ համակ յունտրէն, ինչպէս 
Ազբիանոս, Եւթագիոս, Ե ւսեբիոս, ապէս, ՀԼրտիթէս, ԱնաՀաքՀս, 
Տիրիկէս, Կիւրակոա (Ագաթ* ՃՒԱ )ւ 

Զարմանալի է որ Ւ1որենացին Տիգրանալ իբր ոլթևտասնամեայ 
տէրութիւնն Ասորւոց երկրին՝ կիջեցունէ լոկ վրէժխնդրական ար– 
շաւանի* —«Եւ նոյնհետայն գիմ է յաշխարհն Պազեստինացւոց% վրէժ 
պահանջել ի Պա զոմ ալիդ ^ղէոպատրայ յազագս Պիոնիս ի որդւոյ նո¬ 
րա առ հայր իւր յանցանաց։ Առեալ գերի բազում և է Հրեն*՝ 
նստի շա֊բջ զՊտզոմայիդ քաղաքաւ։ դշխոյն Հր էից Աղեքսան– 
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գր(*ա որ և II եսաղէնալ, որ էր լեալ կին Ապեքս անդրի) որդւոյ 0 ով– 
հանն ուորդւոյ Նմաւոնի9 եղյբօր Տուդայ Մ ակաբէի, որ զայնու 
Ժամ տնակալ ունէր գթագաւորութիւնն Լրէիզ9 ինչս բազումս աա– 
լսվ դարձոյզ գնա անտի։ ՝Հանգի էր (Տիգրանայ՝) լուեալ և համբաւ9 
թէ Վ^այկուն ոմն անուն յելուզակ խուովէ զերկիրն Լայոզք զլեաան 
ամուր կալեալք որ և այժմ յանուն յե լուղակին կոչին Վ^այկունիքՖ 
(է® որ* ք*« V* որ են ազին կ9աոնու զալս պատմութիւն ոչ թէ 
Աոիրիկանոսի ժամ անակագրոլթենէն 9 ուր թերևս և ոչ իսկ կը յիշ– 
ուէր այս, այլ Յովսեպոսէ։ ԱՀա բանք Շովսեպոսի* ւՀԼայնու ժա¬ 
ման ա կա լ ազգ եզև9 եթէ Տիգրան արքայ Լա լոզ մտեալ էր յԱւա– 
րիս հինգ հարիլր հազար արամբք և թէ գա լոզ էր ընդ հուպ 
ի Լրէաստան։ Այսպիսի վտանգ մեն և անակնկալ զարհուրեզոյզ 
զ դշխո լն Աղե քսան դրա և զհամօրէն թագաւորութիւնն։ Աուաքեազ 
նա աո թագաւորն (Տիգրան) ընեայս մ են ամենս ի ձեռն հրեշտ ա– 
կազ9 որ գտին գնա պատազեալ պաշարմամբ Պտղոմայիդայ։ Տիկինն 
Աեզենէ9 այլով անուամբ ^ղէոպատրա9 որ թագաւորէր յայնժամ 
յԱ.սորիս% յորդորեազ զհ պատ ակս իլր քաջութեամբ զդէմ ունևլ այն մ% 
որ գտյր յի*~ր վտարել զերկիրն։ Լրեշտակք Աղեքսանդրայ զամենայն 
ջան յան ձին կայան անել զՏիգրան յադերս վասն նորա և ազդին։ 
Տիգրան ընկալալ գնոսա քազզրութեամբ9 և արձակեազ յուսով մե– 
նալ։ Այն ինչ աո֊եալ էր նորա գՊտղոմայիդ* լուաւ եթէ Ղ^ուկուղ– 
ղոս որ զհետ մտեալ էր Միհրդատայ և չէր հասեալ նմա9 զի խոյս 
տուևալ էր նա ի 1Լիրս՝ մտեալ էր ի Լայս և աւերէր գերփէր ղեր* 
կիրն. այս համբալ ետ Տիգբանայ դաոնալ յետսՖ (Յովս* ՛հախն* 
պտմ• Լր* ^1՛* 14)* Զարմանալի է սակայն9 որ Ղ%ուկուղղոս9-դիտ¬ 
մամբ թէ յանգէտս% չենք գիտեր—կը փոխուի աո \❁արենազւոյն 
ի Վ^այկուն յելուղակ։ Պատ՛ճառ, գալուն Տիգրանայ ի վերայ հգէո– 
պատրայ յայտնի է &ովսեպոսէք վասն զի հակաոակ էր նա Տիգրա¬ 
նայ* էշորեն ազին կըննայէ զայն յանզանազ Գիոնիսիոսի9 որդւոյ 
ղէոպատրտի Տիգրանայ հօրը դէմ9 աոտնզ յայտնելու թէ ինչ էր 

լանզանքր։ Աակայն գիտենք այլուստ 9 թէ ^զէոպատրա չուն էր որ¬ 
դի Գիոնիսիոս անուն* Անտիոքոս Գիոնիսիոս էր որդի Անտիոքոսի 
Գրիւպոսի* ^ճղէոպատրայի որդին էր Անտիոքոս Ասիազի9 մանուկ և 
անկարող յանզալոր գտնուելու Տիգրանայ հօրը9 որ այն թուակա- 
նէն (70) քսան (ւ թերևս աւելի ամօք յաոաջ մեոաՆ էր։ 

Գալով Պտղոմայիդ կամ Աեղենէ ^Հղէոպատրայ՝ գիտել պարտ է9 
գի Պտղոմայիդյ այն է Ա*քր կտմ Աէն ժան տ* այժմու Աքէոաք 
էր քաղաք եգիպտազի (Պտզոմեան) թագուհիներուն որ կ*երթային 
յԱսորիս։ Աեղենէ ^\ղէոպատրա9 որ էր դուստր Պտղոմեայ Փիսկոնիյ 
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յերտ ալլևալլ ամ ուսն ութ եանց եզաւ՝ կին Անտիոջոսի բարեպաշտիք 
ռրդւոլն Անտիոջոսի §իգիկեցւոլ9 1ւ ունեցաւ երկու որդիք Աէէտիո– 
ջոո Ասիտցի և Սելևկոս իպիոսակտէս։ Օո^ա էին ժաուանգ թա– 
գաւորութեանն 0ելևկեանց, և գլխաւոր բաղաջ նոցա էր լալնժամ 
Ղ՝ամասկոս։ 8ետ մ ահուն հօր նոցտք մինչդեռ, տղալջն էին անչա¬ 
փահաս1 մայր նոցա էր լանձանձիչ (80 — 70>1 1ւ լերեսաց Տիգրանալք 
լորմէ հետէ մտաւ նա լԱսորիս% ապաւինեցալ լիւր բաղաջն Պտղո– 
մալիդք զոր եկաւ պա շարեց Տիգրան։ Բաղաջն առնուեցաւ, էւ ձեր¬ 
բակալ եղաւ թագուհին♦ էւ սպանուեցաւ լետոլ։ Ա|«ւ ժամանակն 
Կ (70) "Ր **» ուկուղղոս մտաւ Լա լաս տանք և Տիգրան լսելով զալս1 
աճապարեց զօրօջ գալ ընդդէմ նորա։ ^որենացին որ չկամ իր դի- 
ոել զ՚ԼոԱք ուղղոս՝ Վ^ալկուն անուն փլուզակի ուրուջ լարձակման 
կու տալ Տիգրանալ աճապարանօջ դարձն ի Լալս։ ֆ՝երևս կար 
լալնժամ նաև հիւսիսալին վալրենի ցեղի մը կողմանէ լարձակումն 
11 րձախու Վալկունիջ կոչուան լեռնալին գաւարւը♦ բտլց Տիգրանալ 
ալսպիսի մեն զօրութեամբ դառնալուն պատճառն 9 ինչպէս տե¬ 
սան ջ Յովսեպոսէ* էր Ղ^ուկուղղոԱք որ առ խորենացւոլն լինի Վայ– 
կունք և գաւառը Վ^ալկունիջ։ ալց հոս կը տեսնուի նաև աշխար¬ 
հագրական սխալ9 որ կաս կանեփ կրնէ թէ վԼալկուն և թէ վԼալ– 
կունիս գաւառ։ 1*որենացւոլն Վ^ալկունիջն, իբրև գալառ Արձախուք 
ալ լուր կո չուտեր է Վ^ակունիջ, բալց ուղղագոլն ընթերցուանն կը 
թուի լինել Վ^ահունիջք բանգի գաւառն էր ժառանգական երկիր 
Լալոց հին ջրմական ցեղին Վ^ահունեացք և ի դարձին Լալոց առ 
Տրդատալ տրուեցաւ եկեղեցւոլ և եղաւ կալուաՆ տան Լուսաւոբ– 
չին հանդերձ եկեղեցաջաղաջաւն Ամարասաւ> զոր Նաղկեցուց 
Գրիգորիս որդին 8ուսկանք եպիսկոպոս գաւառինյ և կոչուեցաւ 
կաթողիկոս 1Լյ ուանից9 վասն դի Ար ձախ էր մասն Այլուանից երկ• 
յ*ին։ *հիւրին է գուշակել զալս ի ֆ ո ւզանդա լք որ լետ պատմելսլ 
զեպիսկոպոսանալն Ւրիգորիսի Ազուանից ալն մասինք զջար ոգելն 
նորա Մազջթաց և մարտիրոսանալն ալն բարբարոս ազգէն% կը լա- 
ւելու* էԱլսպէս սպանին զառաջինի բարովն քրիստոսի զմանուկն 
Պ՝րիգորիսէ Ել ապա բարձին դնա որջ ընդ նմա երթեալ էին ի 
գաւառէն Լա բան դա լ9 և բերին ի գաւառն իւրեանց ի կոզմանս 
Այղուանից ի սահմանս Լալոց ի Լա բանդ ք ի գեւղն որ անուանեալ 
կոչի Ամարաղ♦ և եգին դնա առ եկեղեցեալն զոր շինեալ էր առաջ- 
նոլն մենին Գրիգորի։ հալուն Պ՝րիգորիսիք ջա հան ա լա պետին մենի 

■աշխարհին Լա լաստան երկրին» (ք^ուզ* 1** Ալս տեդեկութենէն 
կը տեսնուի ք թէ Վ^ալկունք ուստի և Վ^տլկունիջ, իըրև լանուն լե֊ 
կուզակին կոչուան ալսպէս՝ լինի կասկանելի։ ֆուգանդ ալս գաւառը 
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դիտէ Լաբանդ (բանգի առ. նովաւ վաղուց գազբան՛ էր գա լառն ի 
լինևլո, Վ ահունեաց, և անցան էր եկեղեցւոլ), և. կը կոչէ հւդաւառ 
իւրեանցն, ալսինբն րիգորիսի և. իւրոցն, և ասէ ևս, թէ Լուսար* 
ւ֊որէձ կանխաւ շինան էր ղեկեղեցին լԱմարաս, որ էր դլխաւոր 
աերզի կամ աւան դաւառին։ Եթէ մեր ալս տեսութիւնը բոնի ևս 
թուի, և բեղունինբ զ1Հալկուն իբրև պատմական անձն և զգա֊ 
լառն ստուգիւ լանուն նորա կոչուան Վ^ալկունիս՝ գաբձեալ կը 
մնալ ստոլդ, թէ Տիդրանալ ա՚ճապարանօբ դարձն ի Լալս բազմու֊ 
թևամբ զօրաց% էր Ղ^ուկուղղոսի համար մանաւանդ, որպէս պատմէ 
Ցովսեպոս, բան աւազակի մը համար։ 

Ւ1որենացւոլն Թ* դպրութեան ԺԵ# գլուխն է զՊոմպէոսէ* 
«.Տալնմ ժամանակի Պոմպիոս Լռոմալեցւոց զօրավար զօրօբ բազմօբ 
եկեալ հասեալ ի Միքերկրալս, գ\)կաւրոս սպարապետ իւր լԱսորիս 
աոաբէ1 տալ պատերազմ ընդ Տիդրանալ։ 8րոլ եկեալ և ոչ պա֊ 
տահեալ Տիդրանալ,—բանգի էր (Նա) դարձեալ ||րւ|) աշխարհն 
վասն խու՚ճապանաց լելուղակին — անցեալ Ակաւրոս ի քքամասկոս և 
տեսեալ զբազաբն առետլ ի Մետեզալ և ի Ղ^ուղալ՝ գնոսա հալա֊ 
նեալ անտի, ինբն ի Լրէաստան փութալր հաս անել ի վերա է Արիս– 
տտբուղի* օդն ական ութեամբ եղբօր նորա եբիցու, Լիւրկանու բա֊ 
հանալապետի, որդւոլ Աղե բս անդրին։ Ալս հատոլան ևս է ձովսե֊ 
պոսէ, թէպէտ ալլալլեալ։ ԱՀա բանբ Յովսեպոսի* «Ւ ժամանակին 
գի Պոմպէոս մենն տալը պատերազմ ի Լալս* առաբէ գ\3կալրոս 
լԱսորիս զօրօբ* սա դտանէ, հասեալ ի Ղ*ամասկոս, գի Մետեղալ և 
Ղ^ոզեալ աււեալ զբ ազաբն՝ մեկնես էին ի բաց։ Անյ աՂԳ Ժա1 
նմա որ ինչ անցբ անցան էին ի Լրէաստան՝ չոբաւ անդր ակն կա֊ 
քեալ շահում (Ցովս* Պաւ/» պատեր* Լր* Ա# 4)ւ Ալլուր (Լր* նխն+ 
պամ • 3, 4) լալտնադոլն ևս* «ՏԼալնու ժամ անակաւ Պոմպէոս 
զբաղեալ զպատերազմաւ Լալոց ընդդէմ Տիդրանալ1 առաբէ գԱկաւ֊ 
րոս լԱսորիս։ Նբրև եհաս սա ի Ղ՝տմասկոս, զոր սակաւ մի լառաջ 
առեալ էր Մետեղալ և Ղ^ողեալ՝ եդ ի մտի մ տանել ի Լրէաստան 
Ալս մասին մէջ Նորենացին, դիտմամբ թէ լանդէտս՝ լռութեամբ 
կ%անցնի պատմական կարևոր կէա մի իբրև ն ուա զումն փառաց 
Տիդրանալ։ 8ետ պարտութեանն և փախստեան Միհբդատալ՝ կու 
տալ Պոմպէի իսկ և իսկ երթալ լԱսորիս, մինչ ժամանակակից 
«զատ մ ութ են է լալտնի վկալուան է, թէ Պոմպէոս, լետ վերջին 
պարտութեանն Միհբդատալ իսկոլն գնաց Տիդրանալ վրալ, և էեա 
վճարելոլ դրեթէ առանց արեան Լալոց դորեը և հրաժարեցոլցա֊ 
նելոլ գՏիդրան դաշամբ Լա լաստան է դուրս երկիրնեբէն (84)1 գնաց 
լԱսորիս, զոր արար նահանգ։ Նա և ալն,՛ թէ հՊոմպէի հուպ 
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րի բով ալ անեն աւետի բ մա հոլանն Միհրգտտ ար (խոր. ք՝. ^Ե.)՛ 
^ նոյնպէս 8ովոեպոսէ. ~ էՊոմպէոս ընկա լալ զլուր մտ^ուանն Մի֊ 
հրդատայ մինչ էր մօտ յԵրիբով» (8ով. Պամ. Լր. 1Լ. 5՝)։ Ջենբ 
գիտեր սակայն, թէ ուստի՛ է և թեչ աստի՛ճան հա լան ական ու թի ւն 
ունի այն զոր կը յալելու պատմիչ մեր, թէ Պոմպէոս Պոնտացւոյ 
Պիզատոսի հօրը տուաւ սպանանել զՄիհրդատ թունով. —((.Պոմպէոս 
է ձեռն հօրն Պոնտացւոյ Պիզատոսի զ I) իհրգատ սպան անէ թունա- 
ւոր գեղովբ» (Ւոր» ք՝. ԺԵ*)ւ Ստուգագոյն աւանգութիւն մահուան 
Միհրգատայ ըստ ժամանակակից պատմութեան այս է, թէ Միհըր– 
դատ մեն բազմութեամբ թրակացի ասպատակաց կը խորհէր իջա* 
նել յՆտալիա. այլ զօրն ապստամբեցաւ թելագրութեամր Փառնա– 
կայ, որդւոյ Միհրգատայ, և Միհր դատ չմատնուելու համար Հռո– 
մայեցւոց՝ աււաւ թոյն, 1ւ երբ թոյնը չազդեց՝ կամեցաւ անձին 
առնել սրով, և. ի չհամարձակել նորա գարձեալ գաղատացի ոմն 
մատոյց նմա զայս վերջին Նառայութիւն (63)է Ւ*սրենացին 
գլթոյն սկիզբը կը յքշէ հք^եայ գերիներ, զօրս *նստոյց Տիգրան յԱյւ– 
մալիր և յաւանին Վ^արգգեսի որ ի վերայ ՝$ասաղ գետ որ, պատ֊ 
մութիւն մը՝ որում կը վկայէ ֆուգանդ. աւքՀայս ամենայն բազմու- 
թիլն Հրէից զորս գերեցին տարան (Պարսիկբ առ. Արշակաւ) յեր֊ 
կրէն Հայոց, աՆեալ էր յերկրէն Պաղեստինացւոց մենի թագաւորին 
Հայոց Տիգրանար խուզ. ԵԵ»)։ ճէ անհաւանական, թէ Տիգ¬ 
րան բերաւ Մսորւոց երկրէն և Պ աղե ստին է հրեայ գաղթականներ, 
զորս զետեզեց յայլևայլ բազարս Հայոց։ Գաղթականներ բերել ի 
Հայս ի շինութիւն երկրին՝ չէր օտար ի սովորութենէն Տիգրանայ, 
ինչպէս յայտնի է Տիգրանակերտի պատմոլթենէն, զոր ելից Տիգ¬ 
րան գաղթ ական օ բ այլևայլ յսյն բտղաբաց բնակիչներէն։ 0 ակսն 
հա լան ական է, թէ հրեայ գաղթականներ եկան էին ի Հայս յա- 
ոաջագոյն իսկ բան զՏիգրան։ 

1*որենացւոյն այս IX. գլխէն, ինչպէս նաև ԺԵ, և ԺԸ* 
գլուխներ էն կը տեսնուի, թէ մեր պատմիչն արւնլով Տովսեպոսէ 
(8ովս. Հր* նխն. պատ մ* 11* 12 և այլև)՝ այն ժամանակին 
հռոմէական պատմութեան վրտյ սաչափ միայն գիտէ կամ կամի 
դիտել, թէ նախ Սկաւրոս ք64) սպարապետ Պոմպէի, ինչպէս ար֊ 
դէն ւ իշեցինբ, ապա Գաբիանոս (64-56), հուսկ յետոյ ^րասոս 
<55) * ու գան կամ կը զրկուին յԱսորիս Հտալ պատերազմ ընգ Տիգ¬ 
րանար), բայց կամ չեն հանդիպիր նմա, Հոչ պատահէ նմա)), ինչ¬ 
պէս 0կաւրոս (Ւոր. ԺԵ.), կամ չեն համարձակիր կռուելք–Հոչ իշ– 
խեաց ի գիմի հարկանել Տիգրանայ», ինչպէս Գաբիանոս (Գլ. 1Ջ.), 
և կամ օւսատակի ամենայն զօրօբն հանդերձ ի պատևրազմելն ընդ 
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Տիգրանալ, զորոլ ժոզովեալ Տիգրանալ զգանձսն՝ դաոնալ ի Հայս** 
ինչպիս րասոս (Գլ. ժէ.)է 8ալանի ի սակայն լոքն և. հռոմալեցի 
պատմիչներին ք զորս վերագոլնն քիշեցինք և լոր ող ոմանք են ժա- 

մանակակից կամ գրեթի ժամանակակից, թի ալն զորավարներին, 
որ են լետ 6 ձ~ին՝ 1ւ ոչ մին եկաւ Տիգրանալ գիմ% որ լետ ալն՛ 
թուականին, ալն ի լետ պարտութեան իւրոլ ի Պոմպիոսի գա֊ 
շամբ* չիշխեց և չկար իր իշխել ելտնել դուրս իւր րնիկ երկրին 
Լալաստտնի։ Այն հռոմալեցի զօրավարը եկան նուաՀել ոչ զՏիգրան, 
որ արդին նուաՀեալ իր և. մնաց միշտ հաւատարիմ Լռոմալեցւոց 
րոտ \)տրաբոնի՝ ալլ զԱսորիս, զՊաղեստին և զԵգիպտոս։ Վ^երջինն, 
^րասոս, առաջին եռապետներին մին, հաւասարելու համար փա֊ 
ռաց իւր երկու ըեկերներուն, Աեսարու և Պոմպիի, որ մեեամեե 
լազթութիլններով սլա լՆառացաՆ ի էն՝ եկաւ երթ ալ Պարթևաց 
վր ալ, և արդարև գրեթի ջնջուեցալ զօրօք Պարթևաց դի մ պա֊ 
տերազմին միջ, ուր Ւ1որենացին գլխաւոր գորՆող կը համարի զՏիգ֊ 
րան, որ չլիշուիր ամենևին թի ունեցաւ մասն ալն պատերազմին 
միջ (55, 54), նա մեռան իսկ իր։ հ լուսաւորութիւն Լռոմալեցւոց 
և Պարթևաց պատմութեան ալս մասին, որ կը վերաբերի րսա մա¬ 
սին նաև Լալոց՝ դնենք հոս ՝Լիքթոր Տիւրիլիի Լռոմալեցւոց պարտ֊ 
մութենին լաջորդ հատուաՆը, զոր կը քաղի ժամանակակից պատ֊ 
մութենիփ *8ետ Պոմպիի չեղև ինչ փոփոխ ութիւն լարևելս։ Ա|Հ 
Գաբինիոո եցոլց եթի բազում ինչ մարթ իր շահել լերկրին Աւա– 

րւոց։ Վ^արձեցաւ նա ի Պտզոմեալ Աւղետալ գնովք բի*~ր քանքա– 
թաց, և լետ հտստատելոլ զնա ի թադաւորութեան նգիպտացւոց՝ 
վաճառեաց նմա և զկիս զօրաց իւրոց։ Ե Լռոմ ամբաստանեցաւ 
նա իբրև վնասակար հոոմիական ժողովրդեան, տրգարացաւ կա֊ 
շառօք, ալլ լերկրորգում պատասխանատուութեանն, լորում *1իկե֊ 
րոն եկաց նմա պաշտպան լանխորհուրդս առ հաՀելոլ զմիտս Պաք* 

պիի% գնաց կնՆութեամբ ընդ գատաւորսն, և պարտաւորեցաւ լաք֊ 
սոր։ ՀՀսա փոխանակիր ^Հրասոս, որ մին իր լառաջնոց երից արանց, 
և մեկնեցաւ՝ ի մտի եդեալ ար շալե լ ի Պարթևս։ Աո կանխաւ 
տեղեկանալոլ հանդամանաց երկրին, առանց առնելոլ ի բանի զորս 
չիինն գոհ, և զազգսն արուտրձանեալս որ ձեռնհաս իին տալ 
նմա առտ^նորդս և ալրուձի բազում՝ \րաոոս աճապարեաց անցա֊ 
նել ընդ Եփրատ, իառ քաղաքս ինչ ի քազաքաց, արձակեաց աս- 

պատակ առանց մեեի գժուարութեան, և ետ հռչակել զանձն ինք¬ 
նակալ վասն այնպիսի գոլգն լաջոզուաՆոց։ \Լպա փոխանակ քաջու- 

թեամբ խաղալոլ լառաջ ի վերալ Ւաբելոնի և 0ելևկիալ, երկուց 
քազաքաց որ ատիին զտիրութիւնն Պարթևաց՝ դարձաւ ալսրին 
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Սերել լ\1աորիս, ուր թպլ ետ զօրուն մեղկել հատ անել ի լուլու֊ 
թիլն և ի գոփութիւն. և ինքն որ էր զվաթսնամենիւչլ անգետ է 
ոչ լտլլ ինչ մտարերէթ րալց ալգ առնել մեհենիգ առ ի կողոպտե– 
լոլ զդանձս նոգա• տա՜ճարն Երուսաղեմի (ինէր կապուտ կողոպուտ, 
որպէս լեալ էր մեհեանն Հերապոզեալ։ Ար տալ. ազդ ար չլալ Հա լող 
խոստանալր նմա անգո Ը**գ երկիր իւԼԿ ուր զօրն Հռոմալեցւոց 
գտանելոց էր պաշար, ճանապարհ անկասկաՆ և. վտլր դիպող ի 
հրահանգս զինուորութեան* ալլ ^րասոս չառ լանձն։ Էածյ երկրորդ 
անգամ ընդ Նփրատ առ քԼևգմաւ եօթն լեդէոնովչլ և չորեչլհազալւ 
հեՆելովչլ, և հրապուրեալ լիշխանէ ումեչլէ արարացւոլ (որ էր մին 
լԱրդարաց՝)՝ մխեգաւ ի Մեքադետս, ի Նով ուրեմն աւազոլ, ուր լետ 
սակաւուգ ամենալն ինչ պակասէր զօրուն, ման ալանդ վստահու֊ 
թիլն ի զօրավար անդր իլրեանգ (53)* 

Պարթևչլ րաժանեալ էին ղզօրութիւն իլրեանգ♦ ար չլալն Հրա¬ 
հատ ((1րոգէս) խազալր ընգ հիւսիսակոզմն՝ ունել զառաջս արչլալին 
Հալոց, իսկ \)ուրէն սպարապետն Արեագ գումարեալ էր զան թի ս 
ալրուձին՝ ի մ էջ առեալ փակել զհետևակազօրն Հռոմալեգւոգ կուռ 
վառեալ։ Նրրև անկանէր ալրուձին ալն ի վերալ լեդէոնացն՝ կարդչլն 
խիտ առ խիտ ճակատեալչլ զգէմ ունէին լարձակմանն, ալլ զէնր 
Հոռոմոցն եղեն նոցա անօգուտ է ՆթԷ սորա լառաք խաղալին% Պար– 
թևչլ տալին խոլս* եթէ առնուին զկալ վտշտչ* հեՆելոգն գալին 
շուրջ ղետեղակալ լեդէոնովչլն և Նա կոտ էին զնոսա նետիւր։ Հե– 
տևակաղօրն թեթև արձակեալ ի վերալ նոցա% գալր ալսրէն խառն 
ի խուռն, ամրանալ զկնի լեգէոնացն։ Մանուկն ^րասոս լարձակե– 
ցալ լալն ժամ ի գլուխ 1300 հեՆելոց, որոց հազարն էր ալրուձի 
գա զատ ագի։ Տեղի ետ թշնամին, և ձգեաց գնա հեռի ի րանակա– 
տեզւոլն րաժնիւ միով հետևակագ, որ զհետ երթալին զնորա% իր- 
րև տեսք։ն զթ շնա մին զի փախ չէր. ալլ սոգա լանկարՆ գաբձուգեալ 
զերեսս պատէին զնովաւ։ &ետ սաստիկ կռուոլ, *\րտսոս Նակոտեալ 
ի վիրագ* տալր զինակրին իւրում սպանանել գնա առ ի չանկանե– 
լոլ կենգանւոլն ի ճեռս։ Պարթևչլ հատեալ զգլուխն՝ գալին 
ցուցանել գէմ լանգիման լեգէոնագն առաջի աչագ սրտառուչ հօրնէ 
\Լռժամալն սկսալ ճակատն և տևեաց մինչև գալդ, և ոչ միոլ կող- 

ման լինէր լաղթութիւնն. երկոչլին կողմանչլ րանակէին հանգէպ 
միմետնգ։ Ւ կողմն լեալ ի գետն ի լանհնարին վհատութեան% ՚հրա– 
սոս զմտալ աՆէր զանգունգն լոր արկ փա ամրարտաւանութիւն 
նորա։ Ւ զուր ջանալր չլաջալերել գանձն♦ հարկ իմն լինէր տալ 
անձամր անձին հրաման դարձի զօրուն։ ք^ոզեալ չորեչլհազար վի– 
րաւորս% դալին հասանէին ի չլա զարն V* էսռան, ուստի ի վաղիլն 
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գիշեր ալն մեկն էր զօրն լռելեալն։ Բայց խաբեցան լառաջնորգէնք 
և /ընդ հուպ ի վերող հաս անել Պարթևաց, գահի հարեալ զօր ացն՝ 
սա ի պ էին զզօրավարն երթալ խօսել ի հաշտութիւն ընդ 11 ուրենալ։ 
Ալլ գալ. էր ալն* Կրասոս և որ ընդ նմալն երթեալ էին% սպանան։ 
Խուն ինչ մնացորդ կ արաց անցանել ընդ Եփրատ9 ընդ որ և. Պար՜ 
թևբ անցանէին զկնի նոցաւ Ալլ հասիոս ելեալ ի Եառանէ լաուաջ 
բան զզօրավար իւր և ողջամբ հասեալ լԱսորիս՝ եգիտ պարապ 
կազմելոլ գունդս 9 և. վանէր զնոսա (53)* Միւս անգամ փորձ փոր• 
ձեալ նոցա (Պարթևաց^ Ը**գ հրամանատար ութեամբ ք՝ակբոլ9 որ- 
դւոլ թագաւորին՝ սչինչ լալ. բան գառ աջին նուագն լաջողէին (5 2) է 
I)ակալն Ւիբոււղոս րսջորգն հասեալ պաշարեցաւ լԱնտիոբ բազարի 
(51), և Պարթևբ սպառնալին ^\իլիկեալ9 ուր կուսակալ էր ՝*ք,կե– 
րոնօ>։ Ալս հատուաՆէն որ բազուաՆ է ալն ժամանակին հռո մ էա¬ 
կան պատմութեան երևելի հեղինակխերէն9 և ուրիշ պատմական 
ակնարկութիւններէ բա լական լալան ի կը տեսնուի> թէ հրաօոաֆ 
պատերազմն էր ընգգէմ Պարթևաց և ոչ Հալոց 9 և Տիգրան9 կամ 
մանաւանգ լաջորգ նորա Ար տաւազգ էին9 կամ ալ թ՜է ակամալք 
ձեռնտու Հռոմալեցւոց և ոչ Պարթևացա ընդ որս մանաւանգ թըշ– 
նամութեամբ էին Հայք (Շուստ* Ւ*ք՝#)է Ուսաքւ հակառակ է պատ֊ 
մութեան% ասելն )"որենացւոլն9 թէ Արասոս «Խաղաց ի վերալ Տիգ– 
րանար և անցեալ ընդ Եփրատ սատակի ամենալն զօրօբն հան¬ 
դերձ ի պատերազմն րւ ընդ Տի դրան ալն, առանց ամենևին լիշելոլ 
զՊարթևս։ Հակառակ պատմութեան է նաև ալն9 զոր ասէ \Ըորենա– 
ցինք թէ Տիգրան առալ ^րասոսի բոլոր աւարը*–*ժոզովեալ Տիգ– 
րանալ զգանձսն (^րասոսի)։ դառնալ ի Հալտ>9 ժինչ գիտեն բ9 թէ ի 
ձեռս Պարթևաց տնկալ Հռոմալեցւոց գերին և աւարն9 լորս էին 
արեուէնշան գրօշբ9 զորս լետ տոլին Պարթևբ առ Օգոստեալ (20)։ 

Ըստ ԺԸ* գլխոլՏէր։ լետ բնաջինջ լինելոլ ^րասոսի Հռոմալեցիբ 
բարկանալով կը ղրկեն բազմութեամբ զօրաց զհասիոս9 որ գալով 
չթողա, ր Հալոց անցնել ընդ Եփրատ*— «ՀՀչարեալ Հռոմ այեցւոց՝ 
առա բեն զհասիոս անթիւ զօրօբ։ Օա եկեալ և ընգգէմ կացեալ 
չտալ թոլլ զօրացն Հալոց անցանել ընդ Նփրատ և ասպատտկել 
լԱսորիս՝»։ ՀՀալս ևս կ*առնոլ Եորենտցին Շովսեպոսէ* օԿրասոս լա– 
ջորգեաց Գաբինեալ ի կուսակալոլթեան Ասսրւոց 9 և առ հալթալ֊ 
թելոլ զեախս պատերազմին որ րնգ Պարթևս՝ առ զամենալն ոսկի 
զոր եգիտ ի տա՛ճարին* անց լետոլ ընդ Եփրատ և սատակեցաւ որ¬ 
մեն ալն զօրօբն։ ^ասիոս կանխեալ եկն |Ասորիս արգելուլ զխաղալ 
Պարթևաց լառաջ9 որ պատրաստ էին մ տանել անդր» (Տովս* Վ^ասն 
Հր* պատ* ընգգէմ Հռոմ* Ա* 6)։ Ցովսեպոս չըսեր թէ Հռոմալեցիբ 
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,Պքհե9էն զԿասիոս ընդդէմ Հալոց , ալլ թէ Կասիոս կան խեց մտնել 
յԱսորիս չտալու, համար թոլլ Պարթևաց անցանել ընդ նփրատ։ 
ՄլսպԷս Տովսեպոս, ըստ պատմութեանն զոր վերագոլնն համառօ– 
~եցԷնՔ՝ կու տալ իմանալ, թէ Կասիոս էր ի զօրավարաց Կրասոսի, 
և լետ, սպանման նորա և ցրոլելոլ զօրուն% ա՛ճապարեց կանխել 
դալ լԱսորիս զդէմ ունել Պարթևաց։ 

Ւ1որենացին նախընթաց գլխոլն մէջ ըսաՆ էր, թէ Գաբիանոօ 
֊յանձնած էր գաղտ Տիդրանալ ղորդին Միհրդատալ զՄիհրդատ, զոր 
Պսմպէոս բռնած էր♦ — «Գաղտնի հաշտութիւն խօսեցեաչ (Գաբիա– 
նոս) ընդ Տիդրանալ1 տալ զքեռորդին նորա զպատանին Միհրդատ 
՝Ղոէ*Գէ*** Միհրդատալ, զոր կալեալ էր ՊոմպԷի ի ՍաժաքՅ (Հ՛որ* ք* 

Հոս կ՝ըսէ, թէ Տիդրան կասկածելով, թէ իւր ջեռ.որդին չէր 
Միհրդատ՝ չտուաւ նմա մասն ինչ իշխանութեան։ քԼարմանք է որ 

՝ Տիդրան, լետ պահելոլ ալեչափ տարի առ. իւր զպատանին Միհըր– 
դաա՝ լանկարծ կը տարակուսի թէ է քեռորդի նորա♦ - «ՀԼալսու ժա– 
մանպկաւ թերահաւատութիւն լեալ Տիդրանալ ի պատանին Միհըր^ 

•դատ9 չկարնելօվ ինքեան քուերորդի% չտալ նմա մասն ինչ իշխա» 
նութեան»։ Կրտսերն Միհրդատ, ալն է երէց որդին Միհրդատալ, 
զոր Ւ1որենացին կը կոչէ «պատանի$8–էն հետէ վարած էր մե¬ 
ծամեծ պաշտօններ ի կենդանութեան հօրն, 1ւ էր ալնպէս ծանօթ 
և. անուանի, որ անհնար էր Տիդրանալ ալնպէս երկար ունել գնա 
առ. իւր առանց քտջ . ճանաչելոլ գնա։ երկրորդ քնչ մասն իշխա- 
՜նսւթեան էր, զոր Տիդրան չտուաւ քեռորդւոլն* ևթէ Պոնաոսի 
թագաւորութենէն՝ աքն արդէն ջնջուած էր, քանզի Պոնտոս Տձ-էն 
հետէ եղաւ նահանգ Հռոմալեցւոց։ Սա ևս զարմանալի է, որ Մի» 
հրդատ չկարէր լինել քեռորդի Տիդրանալ, քանզի ըստ միաբան 
Վկալութեան լոլն և հռոմալեցի պատմագրաց՝ ոչ թէ քեռալր էր 
Տիդրանալ Միհր դատ, ալլ աներ նորա, քանզի Տիդրան առած էր 
զԿղէոպատրա, մին լերիցադոլն դստերաց Միհրդտտալ։ Ւ1որենացին 

<կը լաւելու, թէ Տիդրան չտուաւ Միհրդատալ ղև ոչ զիւ֊ր աշխար¬ 
հքն Վերացա Ըսա ^որենացւոլն՝ Միհրդատալ ցեղն ունէր Վ^րաց 
բդեշխութիւնը (^որ* ք՝* Ը* ալս է բոլորովին անտեղի։ Նսկ 
ալն զոր կը լաւելու, թէ «Եւ Միհրդատալ արհամարհութիւն կրեալ 
ի քեռւոլն իւրմէ Տիդրանալ1 ապստամբութեամբ անկանի առ Կե. 
սար, իշխանութիւն դտեալ ի նմանէ զՊերդեալ քաղաքի՝ զօրավիդն 
օդնականութեան լինի Մնդիպատրոսի հօր Հերովդի, Կեսարոլ. հրա– 
ւէանալ, և շինեալ զՄաժաք ընդարձակ ադոլն և պալծառ շինոլա– 
ծովք անուանէ Կեսարիա ի պատիւ Կեսարու», և թէ պա ,նմհեաէ 
բարձեալ լինի իշխանութիւն Հալոց ի քաղաքէն լալնմանէձ՝-է 

16 
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պաամութիւն անհիմն, լի ժամանակագրական սխալներով$ ք«քւօ մի 
աո. մի հերրել աւելորդ է։ Սաչափ մի ալն ասել բաւական է, թէ 
Միհրգաա, զոր ^որենացին կը լիշէ առնլով դարձեալ Տովսեպոսէ 
խառնիխուռն, իբրև օգնական էԼնդիպատրոսի ի նպաստ Հեսաբում 
չէ կրտսերն Միհրդատ, որդի մենին Միհրդատալ, այլ Միհր գտա 
Պերգամ ացի (տես Շովս* *Նախն պտմ* Հր* (ք»*)»* 14, և ք^էոտոր (*էլ֊ 
նար, Միհրդ* Նւպատ * էջ 297) և կոչելն Մաժարալ ^ ես արիա* 
եղան է պատիւ Տիրերի և ոչ ^եսարու, իսկ իշխանութիւԱն ՀալՈց 
բարձալ ի Մաժարտլ 64-^ե առ Պոմպէիլ, երբ Տիք բան հրաժա¬ 
րեց ալ գա շամբ իւր բոլոր երկիրներէն արտարոլ Հա լաստանի։ 

ի*որենացին կսկսի իւր գլուխն ալսպէս* €$ետ ալսր ամն– 
նալն իւ ի հիւանդութիւն եդեալ Տիգրան% աղերսէ ի սէր զԱրտաշէզ 
արրալ Պարսից, լաղագս հպարտութեան հօրն% հանելով ի նոցանէ 
զնախագահութիւն։ Նսկ սա իւ֊րովր կամ օր ^երկրորդականն ունելով 
րատ իր աւանց% գարձուցանէ ի նա զնախագահութիւնն, և ի հաշ֊ 
տսւթիւն անեալ զԱրտաշէզ աոնու ի ն։է անէ զօր լօզնականու– 
թիլն*։ Ջէ ամենևին ՛ճշմարիտ, թէ Պարթևաց թադաւորութիւ^ն 
էր ի բնէ առաջին, և Հալոցն% երկրորդ, կամ ալլով բանիւ ՀալՈգ 
երկրորդ հարստութիւնն, ալն է Մրշակունեաց* էր ձեռակերտ իչխ**~ 
նութիլն, արդի բառիւ աւատ Պարթևաց։ Պողիբիոս և \) արա բոն 
կը խօսին ըստ բա լականին Հալոց երկրորդ հա րստ ութեան նագման 
և ընդաձակելուն վրալ. կալ նաև աղօտ ակնարկութիւն, ինչպէս 
լիշեցինր Վերը, թէ եղան պատերազմներ ի մ էջ ալս նորըննալ թտ– 
գաւորութեան և Պարթևաց, լանուանէ առ հարբն կամ նախորդաւ 
Տիգրանալ, որ ըստ \Լպպիտնոսի կոչուէր նոլնպէս Տիգրան, ըսա 
Ցուստինոսի՝ Ար տալաղդ* իսկ զՏիդրանալ ունինր աւելի մանր և 
ստոլգ տեղեկութիւններ* բալց չիր ուրեր ամենևին ակնարկութիւն, 
թէ Պարթևաց թագալորութիւնն էր ի բնէ առաջին և Հալոցն% 
երկրորդ, կամ ի*որենացւոլն բանիւ Պարթևր ունէին նախագահու֊ 
թիւն ի վերալ Հալոց։ Խնդիրն առաք ն ութեան և երկրորդութեան 
կը եագի ալն սխալ պատմութենէն, թէ \Լրշակ մեե (Պարթևի նուա– 
ճելով բոլոր Ասիա՝ տուաւ զՀալաստան և զՄիքագետս իբրև աւատ 
եզբօր իւրում Վ^աղարշակալ։ Մլս կարՆեաց դէմ զինեցանր մեր լա– 
ռաջնում մասին Պատմութեան մերոլ, դնելով Մրշակունեաց Հա– 
րստութիւնն ոչ իբրև աւատ Պարթևաց, ալլ իբրև ինրնօրէն իշ¬ 
խան ութի ւն, դուստր հին Մրարատեան թագաւորութեան, նկատե¬ 
լով զ\\րտա րսիաս իբրև շառալիղ ալն հին Հալ թա դա լոր ական տան, 
որ երկրորդ անգամ եաղկելով Արշակունի անուամ ր հա սալ Տիգ– 
րանաւ լիւր լետին բարձրութիւն։ Մեր ալս տեսութենէն շատ հեռի 
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չէ արդի քննադատոլթիւնն, ինչպէս տեսանք* րյնաքայ երկայն 
յօգուաՆէն զոր համառօտիլ կը կրկնենք հոս* «Պարտութիւնն ԱՆ– 

աիոքոսի մենի առ. Մադնեսետւ— ասէ Ոէյնաք ի դիրսն Միհրդատ 
Նւպատոր, էջ 103 եղև նշան համօրէն ազատութեան բովա նգակ 
աշխարհին Հայոց։ Նրկոքին կուսակալը, դաւառատեարք թադաւո• 
րէն (Անտիոքոսի մեեի^, Արտա ըսի աս և. ՀՀարիագրէս, աղն ուա կանք 
երկու իրանեանք * որպէս թ՜ուի՝ հռչակեցին զանձինս միահեՆան իւրա– 
քանչիւր յիւրում իշխանութեան, 1ւ կոչեցան թագաւորք կամոք և 
պաշապանութեամբ նրերակուտին։ Այսպէս արկաւ հիմն երկուց հայ 
թագաւորութեանց որ կացին մնացին զողջոյն դարն ք՝.» ի հիւսիսոյ 
արևելից՝ Մեե Լայք, որ ունէր զի*֊ր նիստ ի հովտին Երասխայ, 
յարևմաից հարալոյ՝ ՝Ծոփք, որոլ մայրաքաղաք էր ^Հարկաթիո կերտ, 
շինեալ ի րարձրալանդակի որ հայէր ի դաշտավայրս կղադ դետոյ ♦ 
(Սար» ^Ա» 14, 15)։ Նրկոքին հայ տէրութիլնք թէպէտև կրեցին 
հակառակութիւն յԱսորւոց առ Նսլիփանն էնտիոքաւ% կալան պինդ 
գազատու թիլն իլրեանց, տարաՆեցան ընդ ամենայն կողմանս, նա 
կապեցան իսկ առ ժամանակ մի զօդիւ դաշտնց ընդ Փոքուն Հայոց* 

% *** հուպ Հայք, թագաւորութիւնն Արտաքսիասայ, դը~ 
տալ յառաջադէմ քան զմիւս զերկուսն, ևւ անձուկ աշխարհակալում 
թեան նորա ստիպեաց զնոսա խնդրել պաշապանութիւն յ օաա– 

րաց։* ♦ Ե կատարաՆ կոյս գարուն՝ յառաջադէմ խաղացք Մեեին Հայ¬ 
ոց խափանեցան ի Պարթևաց, որոց հանեալ էր ի Տելևկեանց ըզ– 
1,1 արս և. զՄիջադետս։ Ութերորդն Մրշակ, Միհրգատ մեե, որ աՏ* 

զիշխանոլթիւն Պարթևական ի Նադ անդր րարձրութեան* կաքա– 
ւէր> մօտ ի վախ՛ճան տէրութեան իւրոյ, ի կռիւ ընդ Հայոց, և 
յաղթեալ թադաւորի նոցա Արտալազդայ (Տուստ* Ի՛Ր. 2, 16)* աո.– 
նոյր պատանդ զարքայորդին Տիդրան (Տուստ* ԼԸ* 3. Սար» <ա» 

14, 15)։ Ջառ յանձն Պարթևն շնորհել սմա ազատութիւն և ըզ– 
դահ հաւոլց իւրոյ (95 նախ քան յ^ր#)1 րայց տալով նմա հրա¬ 
ժարել խոստմամր յեօթանասուն փոքր գաւառաց կամ հովտաց աշ¬ 
խարհին Հայոց։ Հայաստան խոնարհեալ, այլ ոչ րեկեալ և ոչ նուա– 
ճեալ (Սար* ^Ջ» 1, 19)% ետես գանձն շուրջ պաշարեալ իրրև դօ– 
տւով ի մանր մանր տէրութեանց, որ էին փոքր ի շատ է ընդ իշխա- 
նութեամր Պարթևաց, որպէս Ուռհայաստան, հորգուք, Ադիարեն, 
Մարք Ատրպտտականի, որ էին արգել ընդարձակելոյ նորա։ Տիդրան 
որ կապեաց թադ յայնպիսում դժուարին ժամանակի, այն ինչ համ– 
րարձեալ յա թ ոռն՝ սկիպրն արար դորեոյն աշխարհակալութեան, 
մարտ տուեալ ընդ արքային ՝Ծոփաց Ս,րտանայ (1Հարդանայի Վէր– 

ջինն *Հարիադրեանց ոչ դտեալ օդն ութ ի ւն ի տկար դրացւոց իւրմէ 
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ի Աապադովկիոլ՝ ընկճել|աւ, և ՝Ծոփք հանդերձ սահմանօքն (Եկե– 
ղեաց* ալլովքն հանդերձ) մի ադան ընդ Մեծին Լալոց (Սար* <^Ա» 
14, 15)»* 

Ալսպէս Տիդրան իւր աշխարհակալութեամբ9 և ոչ էհպարտու.֊ 
թեամբ հօրննք առ.ալ Արքալից արքալ անունը9 զոր Պոմպէոս թոէէ 
տուաւ նմա պահել նաև. լետ պարտու եանն։ Արքալից արքալ ա– 
նունն ունին բոլոր դահեկան ք ոչ Տիդրանալ միալնք լաջոր– 
դաց նորա։ 

^որենտցին լետ դնելոլ Տիդրանալ կարծեցեալ հաշտութիւնն 
ընդ Արտաշէզի կամ Արշէղի՝ կու տալ նմա արշալել լԱսորիս ընդ– 
դէմ Լռոմալեցւոց9 պատմութիւն մը՝ որ չունի հիմն ըստ ժամա¬ 
նակակից վկալութեան։ Շետ պարտութեանն և. սպանման հրասոօի 
(53), Աասիոս9 ինչպէս պատմեցինք՝ անցալ զԵփրատ և. չթողուց 
Պարթևաց մ տանել լԱսորիս։ Ւալց լետ մեկնելոլն ^ասիոսի լարև– 
մուտս, երբ Լռոմալեցիք լուզման մէջ էին երրորդ եռ.ա պետ ու¬ 
թ՜ եան կռիւներով Պարթևք պարապ դտնելով անցան զԵփրատ և 
կալան զԱսորիս և զՊաղեստին (36)* Լրեալք խռովութեան մէջ էին 
լալնժամ։ Լիւրկանոս (՝. և Արիստոբուղոս եզբարք կը էանալին կոր¬ 
զել զիշխանութիւնն իրարմէ (Շովս« Լր* նախն• պտմ* 1 4)* 
Պոմպէոս որոշած էր վէՀն ի նպաստ Լիւրկանու (Ան^. *Գ. 5). 
հեսալւ ի դալն լարևելս (47)՝ հաստատած էր ի քահանա լա պետոլ– 
թեան զԼիւրկանոԱք իսկ Անտիպատրոսի9 հօր Լերովդի9 տուած էր 
թադաւորութիւնը (Ածշ.* ^1** 15)* զնոլն հաստատեց և Անտոնիոս՝ 
երբ եկալ լարևելս (42) լետ սպանման ^եսարու (44) (Շովս♦ ^1** 
23)* Երբ Պարթևք մտան լԱսորիս և ի Պաղեստին՝ Անտիդոնոս 
որդին Արիստոբուդի կը դիմէ առ. նոսա և կը շահի զեոսա խոստ– 
մամբ։ Պարթևք կ*օդնեն Անտիդոնոսի կողման և դաւով կը բռնեն 
զԼիւրկանոս և զԼերովդեանս։ ՀԼալս ամենալն կը պատմէ երկար 
Շովսե պոսք որմ է կ*առնու Ւ1որենացին կամ աղյւիւր նորաԳ փոխա¬ 
նակ Պարթևաց զԼալս ցուցնելով դրրծող ալն արշաւանաց ժամա¬ 
նակ։ Աււ. \** որենացւոլն՝ Դակուր որդի թադաւորին Պարթևաց չլիշ– 
ուիլ» ամենևին• Լիսանիաս որդի Պտզոմեալ արքալի 1իբանանու9 
աներոլն Անտիդոնոս ի՝ լինի Պակարոս (Ւակոլր) որդի Ասորւոց թա– 
դաւորի • ք՝ ար զա փառն էս նախարար, սպարապետ Պարթևաց՝ լինի 
ք^արզափրան նահապետ (հշտոլնեացք քանզի (հշտունեաց էր սպա- 
րապետութիւն հարալալին զօրուն ի Լալս ըստ Ւ1որենացւոլն (Ւ9որ* 

&♦)♦ Դակուր, տակառապետ արքալին Պարթևաց՝ էին ի Ղնէլ 
Գնունիք քանզի տակառապետութիւնն էր Պ՝նունեաց9 նոլնպէս ըստ 
Ւ*որենացւոլն (Ն՛որ* ք՝* է*)ւ Լամ առօտիւ9 ինչ որ կը պատմուի 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 245 - 

զՊարթևաց աու Տովսեպոսթ աքն ամեն աքն կը տրուի Հաչոց առ. 
^որենացւոլն, մինչ գիտենք ժամանակակից պատմութենէք թե 
Տիգրան կամ Հալք չունեցան ամենևին մասն աչն գորեերուն մկջ։ 
Լոս հը դնենք Յովսեպոսի և ^որենացւոլն Հատ ուտեն ելւն, ցուցնե¬ 
լու Համարք թե մեր պատմութեան Հօր աղբիւրն ոչ թէ Ափրի– 
կանոս էք ալլ Յովսեպոս, որ ըստ Հա՛ճոլս կը փոխուի առ Հ*որե– 
նացւոչն։ 

ԸՕՏ Ւ-ՈՐԵՆԱ8ԻՈ8Ն 
օձԼռևալ (Տիգրանալ լ\)>րաա– 

շէզէ) զօր լօգնականութիւն ին– 
քեան% զք^արզափրան նաՀապետ 
(հշտունեաց նախարարութեանն 
սպարապետ կացուցանէ Հալոց և 
Պարսից զօրաց9 և առաքէ ի վե– 
րալ զօրացն էռոմալեցւոց, Հր***9 
ման տուեալ զրնակիչս աշխար- 
Հին Ասորւոց և Պաղեստինացւոց 
ի Հաշտ ութ իւն Հաւանութեան 
խօսել։ %մա ընդ առաջ չինի 
ոմն Պակարոս (Դակուր* ըստ ճով– 

ՅՈՎՍԵՊՈՍ 
էհասիոս (զորավար հրասոսի, 

լետ պարտոլթեան սորա) խոյս 
ետ լԱսորիս և արգել զանցս Պար– 
թևաց9 որ պատրաստեին մ տա¬ 
նել անգլ»*♦•• Աք*^ նա անտի ի 
Հրէաստանք և ապա լարևմուտսք 
քանզի լարեաւ ընտանի պատե¬ 
րազմ զալնու Ժամանակաւ ի մէջ 
Հռոմալեցւոցհալսր (հեսալւ) 
սպանաւ ի հա պիտ ողին ի հա– 
սեալ և ի Ւրուտոսէ" լետ տիրելոլ 
զամս երիս և զկես ամի։••• Ցետ 
երկուց ամաց, մինչ Ւարզափառ– | սեպոսի1 Լիսանիաս որդի Պտղո– 
նէս, մին • լա լա գա ց անտի Պար– ^ մեալ Օքենեալ արքալի Լիբանա– 
թևաց9 վարէր զԱսորիս ընգ էակ– նու աներոլն Անտիգոնեալ, Տովս* 
րոլ, որգւոլ արքա չին նոցա% Լի– | ժ* 79 10, ինչպես կը տեսնուի 
սանի աս որ լաջորգեալ ե(* հ°ր ի ՀատուաՆին &ովսեպոսի ի Հան– 
իւրում Պտղոմեալ Մենեալ (ար* գի պոլ) անոլնք որոլ Հալրն թա¬ 
քա լի Լիբանանու, աներոլն Աէր– I գաւոր 1^աէ Ասորւոց, և ինքն 
տիգոնոսի)՝ խոստացաւ նոցա Հա• < խնամի Անտիգոնեալ Արիստոբու- 
զար քանքար և կանալս Հինգ– ; ղեանց։ Եւ եկեալ առ Ւարզա* 
Հարիւր, եթե ՀալաՆեալ զՀիւր– | փրան նաՀապետ (հշտունեաց և 
կանոս ի թագաւորութենեն՝ Հաս– | սպարապետ Հալոց և Պարսից, և 
տատեսցեն զԱնտիգոնոս։ Ուստի խոստանալ Հինգ Հարիւր կին գե– 
անկան նոքա լոլղէ։ Դակուր խա- I ղեցիկ և Հազար քանքար ոս- 
ղալր առ Նովեզերբն, և Ւարզա– \ կԼՈլք զի օգնեսցե նոցա, ընկենլով 
փառնես անտի ընգ ցամաքա- \ է թագաւորութենե Հրեի3 զՀիլր~ 
կողմն։ Ւակուր առաքեաց առա- կանոս, և թագաւորեցուցանե 
էի իսՍ է Հրեաստան վաշտ մի ■ զԱնտիգոնոս։ Իբրև ետես Հի^Օ– 
եՆելոց ^րտմանատարու– կանոս *+րեի9 քաՀանալապետ և 

լօեաՍբ տակառապետին իւ֊րոլ* որ | թագաւոր, և Փաստ լեգոս եդբալր 
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կոչէր նոլնպէս Ւակուր, տուեալ 
նմա հրաման դո բհրել ընդ Անտի– 
գոնեայ, որոլ շահեալ էր զՊար– 
թևս խոստմամբբ։ Անտիգոնոս 
եդ ի մտի ընդունել գտա կառա¬ 
պետն իբրև միֆնորգ խաղազու– 
թեան♦ Փաաալէլ ևս (եղբայր Հե– 
րովդէ) հալան եցաւք և ալսպէս 
եմ ուտ պարթևն ի բազար անդր 
հինգ հարիւր հեՆելովբք պատ– 
ճառանօբ ցաեուցանելոլ զխազմն։ 
Նտ խորհուրդ Փասա լելի երթալ 
դաանել զք՝արզափառնէս՝ խօսել 
զպալմանաց միաբանութեան* և 
նա հա լան ե գաւ ք հակառակ խրա– 
տուն Հերովդիք որոլ գիտացեալ 
զնենգոլթիլն բարբարոսացն% խը– 
րատ տալր նմա ջանալ սպանա– 
նել մանաւանդ զբարբարոսն 9 բան 
առնուլ լանձն անկանել լորո- 
գալթն որ լարէր։ Ւակուր (տա¬ 
կառապետն) առ ի բառնալոլ զա- 
մենալն կասկաՆ տարակուսի ի | 
մտաց Փասալելփ՝ գնաց րնք նմա \ 
հանդերձ ՀիւրկտնոԼք և եթող | 
առ Հերովդի զոմանս ի հեեելոց 
անտի զորս Պարթևբ ոստիկանս 
կոչեն։ Նբրև հասին ի Հհալիլեա% 
ք սրզափառնէս ընկալալ զնոսա 
մարդասիրութեամբ, նա և պար- < 
դևս ևս տալր նոցա9 ալլ եդ նա 
արս ի ղարանի ի ՛ճանապարհին | 
ընդ որ երթալոց էին։ Տարան 
զնոսա ի տուն մի մօտ ի ծո¬ 
վեզրն, նդիպպոն անունք ուր 
զդացուցին նոցա եթէ Անտիգո– 
նոս խոստացեալ էր Պարթևաց 
հազար բանբար և հինգ հարիւր 
կին։ Ամանբ խորհուրդ ետուն | 

Հերովդի, եթէ զզօրս Հռոմալե– 
ցւյոց փախստական արարեալ, զո¬ 
մանս ի ծով, զոմանս ի բաղաբսք 
խաղաղութեամբ ընդ երկիրն ան¬ 
ցան էր ք՝ ար գափ բան՝ խօսին և ին– 
բեանբ զխաղաղութիւն առ Ւար– 
զափրան։ Եք– նորա զհնէլ ոմն 
տակառապետ ար բ ալին Հալոց որ 
էր լազգէն Ննունեաց, առաբէ 
լԵրուսազէմ հանդերձ հեծելա– 
զօրոԼք իբր թէ ի պատճառս խա¬ 
ղա ղութեան, բալց ի գաղտնիս* 
օգնել Անտիգոնեալ։ Եւ Հիւրկա– 
նոս զտակաո ապետն ամեն ալն 
զօրօբն ոչ ընդունէր լԵրուսա- 
ղէմ9 ալլ մի ալն հինգհարիւր հե– 
եելովբ։ Եւ տակառապետին դա– 
*֊ով խրատ տուեալ Հիւրկանու, 
զի առ Ւարզափրան երթիցէ վասն 
աւերածոլ աշխարհին, և ինբն 
խոստանալր լինել բարեխօս։ Եւ. 
Հիւրկանու երդումն խնդրեալ ի 
ք^արզափրանայ՝ երդնու նմա լա– 
ր եդակն և լամենալն պաշտա– 
մունս իւրեանց երկնալինս և եր¬ 
կրայինս և լարև լԱրտաչեզի և 
Տիգրանալ։ ԸՆք. որ վստահացեալ 
Հիւրկանոս% թողու զՀերովդէս ի 
վեր ալ Նրուսաղեմի, և զՓասալ- 
եզոս երէց եղբայր Հերովդի ա– 
ռեալ ընդ ի*֊ր՝ *էաք առ– Ւ ար զա¬ 
փրան ի ծովեզրն, ի գեւղն որ կո– 
չի Եբտիպոն։ 
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Փասալելի փախչեի ալլ նա չառ. 
յանձն թողուլ զՀիւրկանոսէ և. 
եղլ է մտի երթալ գտան ել զէ^ար– 
զափառնէս։ Տրտունջ լինէր նմա* 
ՆթԷ ղանկութիւն արՆաթոի ա– 
■սէք լօժ արեղոլղ մատնել զիս* ինձ 
■մարթ էր տալ առաւել քան զոր 
ՍԼնտիդոնոսն խոստաղաւ տալ։ 
Բարբարոսն ալն հաստատէր նմա 
երգմամբ, թէ սուտ էին իրքն 
ձւ չոքաւ դտանել զֆակսւր (զար* 
քալորգքւն՝)։ Այն ինչ մեկնեալ 
էր յյրզափարւնևալ՝ նոքա որող 
հրաման աուեալ էր% կալան քՓա– 
–սալէլ հանդերձ Հիւրկանու։ Նսկ 
տա կա ուա պետն զոր առաքեալ էր 
՝1*արզափառնէս ունել զՀերովդէս՝ 
1արար զոր կարողն էր առնեի 
հանեոլ զնա լապարանիղն9 ալլ 

^չկամեղաւ նա ելան ել։ Տակառա– 
պետն խորհէր զ**»Ա հնարս խա– 
յբելոլ զնա նենդութեամբք մինչ 
Հերովդէս մտաբերեաղ գաղտ մեկ- 

՜նել գիշեր ալն։ ♦♦ • 0 ակալն Պայւ– 
թևք լաւարի առին լՆրուսաղէմ 
զտունս փախստէիղն աալանղ բը– 
նաւ մխելոլ ձեռս լերիս հազար 
քանքարսն որ էին Լիւրկանու։ 
Իիլ արկին և ապար անի էլն ար– 
քուն իք ալլ ոչ դաին զոր լու¬ 
սայինն• զի Հերովդէս որ դիտակն 
էր խորամանկոլթեան նողա* ա– 
ռաքեալ էր լԵդովմալեղիս որ ինչ 
էր նորա պատ ուա կանք զմալր և 
դեղրարս իլր ևս։ Ւարբարոսքն 
ոչ համարեալ շատ կոզոպտել 
զքաղաքն՝ քանդեցին նաև զշէն– 

*սընք և ոչ միայն կտղուցին | 
տիգոնոս թագաւորյ ալլև եաուն | 

եւ ք՝ար զափրան խորաման– 
կոլթեամբ պատոլէր զնոսա9 և 
ինքն լան կա րՆ ակի դնաղեալ ան¬ 
տի* մնաղելող զօր աղն հրաման 
աալր ի բուռն տանուլ զկոսա և 
ի ձեան Ննտիգոնի մատնել։ 

եւ Ննտիդոնոս ի վեր ալ 
Հի ւր կան ու անկեալ զականջն ա– 
աամամբքն ի բաղ կարէլ»• զի 
թէ և ալլ ժամանակ փոխեսղի% 
զան հնար լիղի նմա զքահանալա– 
պետութիւնն ունեի քանզի օրէն– 
քրն զողջանդամսն հրամայեն կա 
ղուղանել քահանա լս։ եւ Փա– 
սաւէլ եղբայր Հերովգի իւրովէ 
զարկեալ զգլուխ իլր զքարի՝ ա- 
ռաքեղաւ բժիշկ լՆնտիդոնէք իբր 
թէ բժշկել գնա♦ ելիղ զվէրն 
թունաւոր դեղովքք և վախ՚ճա– 
նեղոլղ։ Եւ. ք տրզափրոնալ հրա¬ 
ման տոլեալ տակառապետին *աալ– 
ող լՆրուսաղէմ զՀերովդէս որ¬ 
սալ* իսկ տակառապետն ելետլ 
արտաքս քան զպարիսպնք զՀե*» 
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ի ձեռս նորա զՀիւրկանոս 1ւ պՓա– 

սալէլ կապեալ։ Անտիգոնոս ետ 
կտրել զականջսն Հի»ւրկանոԼք գի 
զինչ փոփոխութիւն և հասանք»• 
ցէ՝ գտցի անբանական վարել 
գբահանալապետութիւննք բա նզի 
օրէնբ մեր արգելուն մտտուցա- 

նել լալն պատիս որոց խե ղու¬ 
թի ւն ինչ իցէ լանգամսն։ հււ^ք 

Փասալէլք որոլ չէր ոչ սուր և. ոչ 
ազատութիւն վարելոլ ձեո.օ բն% 
ոձինչ գան գաղեց ալ գտան ել հը– 
նարս առնելսլ անձինք հարեալ 
ՂԳԼՈԼ~է* /*լք զբարիէք Ամանը ա– 
սեն եթէ Անտիգոնոս առաբեաց 
նմա բժիշկսք որ փոխանակ դե– 

րովդէս պատրել• զոր չառեալ 
լանձն Լերովգիք ալլ և ոչ կալ ի 
բազարինք երկուցեալ ի պատառ֊ 
մանք; Անտիգոնեացն% ի գիշերի ի՝ 
եաեուկ ընտանեօբ հա նգերձ առ. 
Նգովմալեբիս փա խչէր. ի Մա. 
սան դան լա մ ուր թողեալ զրնփա֊ 
նիսնք ինբն ի Հռ ոմ փութ ալլւ հա֊ 
սանելէ (՝ա^ զօրբն Հալոց ձե֊ 
ռնտուութ եամբ Անտիգոնեանցն 
լնոԼստղԷմ մտանենյ ոչ ինչ ու֊ 
մեբ վնասեա լք բալց մի ալն զՀիւր* 
կան ու զինչսն առնուին աւելի 
բան զերեբհարիւր բանբարէ Եէ. 
ընգ գա ւառն ասպատակեալ՝ 
զՀիւրկանեանսն աո եալ աւ երէին. 

ղոց Ւ քր^էհ\ել զնա% արկին թոլն | և գՄարիսացւոց բազաբն գերի 
ի վէրսն։ * * « Թ՝ԷպԷտև բարկացան | առեա լ9 թագաւոր կացուցանելով 
լոլժ Պարթևբք զի Անտիգոնոս 
չեզև ձեռնհաս տալ նոցա •լհէնԳ 
հարիւր կանալսն զորս խոստա- 
ցեալ էր* թագաւորեցուցին գնա 

շԱՆ տիգոնոս։ Եււ զԼիԼրկանոս կա- 
պեալ աՆեն Տիգրանալ հանդերձ 
գեր ութ եամրնք էւ Տիգրան հրա¬ 
ման տալ Աարզափրանալ նստու» 

լՆրուսաղԷմք և տարան զՀիւր– ցանել զգերին Հրէից որ ի Ս*ա» 
կանոս կապեալ լաշխարհն իւ- I րիսացւոց* ի բազաբն Նտմիրա– 
րեանցն։ | մալ՝»՝ (Ւոր. (՝♦ 

Ւ. գլխոլն մ էջ կը պատմէ 1°որենացին ալսպէս * «.Հերովգէ» 
անցեալ ի Հռոմէ առաջի Աէաւււ1ւքր 1ւ ^եսարու և Աինկղիտոսին% գին- 
բեան միամտութիւն առ Հռոմալեցիսն պատմէք և թագաւոր եղեալ 
Հրէաստանի լ\ԼնտոնինէՀ աոնու իւր զօր ավիզն օգնականութեան 
զք^ենգիտիոս սպարապետ Հռոմալեցւոց զօր օբ9 ի պատերազմ ել ընգ 
զօրս Հալոց և բակել գԱնտիգոնոս։ Արոլ (Ւենդիտեալ) հաս եալ յԱ* 
սորիս% փախստական առնէ զզօրս Հալոց• և գԱիղոն թողեալ ընգ- 
դիմակաց Հալոց մերձ լՆփրատէ և զՊակարոս (ք՝ակուր9 զար բա լոր¬ 
դին Պարթևաց, զոր 1°որենացին կը կարեէ չինել Ասորւոգ թագա– 
ւորի որգիք շփոթելով գնա ընդ Լիսանեալ որգւոլ Պտզոմեալ ար- 

բտլի Լիր անանուխ սպանեալ դառնալ լՆր ուսաղէմ ի վեր ալ Անտի* 
դոնի։ Նսկ Հալոց միւսանգամ օգնականութիւն գտեալ ի Պարսից՝ 
դիմեալ ի վեր ալ Աիղոնի և. փախստական ի Ւենդիտիոս արկանենք 
հեղումն արեանց առնելով անրաւսո Ո^որ. է՝*)։ 
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Ըէւա ԻԱ. գլխոլն՝ \Լնտոնիոո կու գալ անձամբ ի 0ամոոաա* 
և լսելով Տիգրանալ մահը՝ կառնու թազա բըք և թ*ղլ"վ զ\է&վսէւաա 
օգնական Լերովդի՝ ինչքն կերթալ լՆգիպտոս աո. Կզէսպատրաւ 
\)ովսիոս կ՚առնու. ղՆրուօաղէմ և սպաննելօվ զԱՖտիգսնոս՝ կը թա* 
գաւորեցունէ զ Լերովգէս*—ւՏԼչարեալ Անտոնինո ս ՝ իւրովի հա սան է՛ 
ամենայն զօրօչ* Լռոմալեցւոց* և. հասեալ ի Նամշատ լսէ զմահն 
Տիգրանալ* և աուեալ զյթաղաբն ՜և. թոզեալ քԱովսիոս զորավիգն 
Լերովդի մարտ գնել ընգԵրուծաղեմի ի վերալ Անտի դոն ի՝ և ինքն 
ի ձմերոց գնալ լԵգիպտոո։ Փութալր հասանել ըստ շամշութեան 
առն կնամոլս ի ցանկութեամբ ի ղէոպաարեալ գշխ"$* Եգիպտ ա– 
ցւ֊ոց։ \Լլս հղէոպատրեէսլ դուս ար էր ՊտղոմԷոս Դիոնիսիէ թ՜ոռն 
Պա զոմ ալիդ ^ղէոպատրալ և Լերովդի լոլժ սիրելի« վասնորսլ ասա* 
լել ևս լանձնէ Անտոնինոս զԼերովգԷս \)ովսեալ։ Ոք և մ արտ ու֊ 
ւյեալ իսկ բաջապէս՝ առն ու. զԵրուսաղԷմ 9 և սպանեալ զ\Լնտիգո– 
նսս՝ թ ադա լոր եցոլցանէ զԼերովգԷս ամենայն ԼրԷաստա նի և Գա– 
լիլեալ* (ի*որ* ք» ԻԱ*)* )"որենացւոլն ալս երկու գլուխներն, Ի. և 
ԻԱ, համառօտութիւն են &ովսեպոսի նախնեաց Պատմութ եան 
յ*Գ. գրո $ ԻՋ.— ԻԸ. գլուխներուն ։ Շովսեպոօի պատ մ ութիւնն է% 
թէ Լերովգէս Անտոնիոսի և Աւգոոտեալ միջնորգութեամբ կառ֊ 
նոլ ՆերակուտԷն զթագալորու թիւնն ԼրԷ աստանիէ Նսկոլն Ւևնաի– 
Գէ ոս կը ղրկուի զօրօչ*. Պարթևչ* կը լաղթուին* Դակուր կոպան֊ 
ուիէ Ւենտիգիոս կը խաղալ Նրուսաղեմի վրուլ \ձնտիգոնոսի գէմք 
կը թո ղու զ\)իղոն սակաւուբ. Լրեալչլ, ալսինբն կուոակիցչ* \Լնտի֊ 
գոնոսի (և ոչ Լայբք որպէս կամի ^որենացին^է կը հալաՆեն զԱի֊ 
ղոնք որ կ*երթալ առ ք*1րնտիգիոս* Անտոնիոս կու գալ անձամբ, և 
լետ առման 0ամոսատալ կը մեկնի լՆգիպտոս $ թողլով զԱ ովսիոս 
օգնական Լերովդի։ Նովսիոս կաոնու ղնրուսսպէմ, և բռնելով 
ղ\Լնտիգոնոս կը տանի առ Աէրտոնիոսք որ կու տալ գլխատել գնա*–֊֊- 
Հյութն ընդ աղէտս Լերովդի, ասէ Ցովսեպսօ, ետ \Լնտոնեալ ջա¬ 
նալ օգնել նմա։ Ի նոլն միտս էր և Նւգոստոս ։ \\նտոնիոս լաւել 
ասելք թէ վասն պատերազմին ընգգէմ Պարթևաց՝ կարևոր էր կա– 
ցուցանել զԼերովգէս թագաւոր . Լրէաստանի։ Լաւանեցալ եերա- 
կոլտն, և անգէն ք^ենտիգիոս առաչ>ելլալ ղօրօբ վանել ղՊարթևս 
լերկրէն \ճսորւոց ։ Նմուտ նա ի Լրէաստան պատրուակաւ օգնելոլ 
Լերովգեանցք և առեալ կաշառ լԱնտիգոնեալ՝ մեկնեցա* երթտլ 
ազատել զչ>ազաչ>սն լորս ասպատակէին Պարթևբ, թոզեալ զԱիզոն 
գոլղն դնգալ զօրավիգն Լերովդի։**. Լրեալբ կողմանն Աէւտիգոնեալ 
հալածեցին զՆիղոն, որ չսգալ առ Ւենտիգիոս, ղի հանգերձեալ էր 
սա խազալ ի վեոալ Պարթևաց։ * *. Պարթևդ մատնեշեն ի պար֊ 
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տութիւն մեն ալ. պատերազմ աւ9 ալր Դակուր սպանաւք և Աե«»– 
նիոս յէրտ աանչոլ զ\3ամոսաա% մեկնեցաւ լնդիպտոս9 յանձն արա– 
րեաչ զՀերովգէո Ծովսեաի որ աու զԵրսւսաղԷմ.** և կալեալ |Ան– 
տիգոնոո տարաւ աո. Անտոնխ*ս9 որ խաբեաց զնա լուսով մինչև 
հա հաաանել զգլուխ նորանա 

^ԽչպԷս կը աեսնուի ապա բաղսւանէն՝ Խորենացին չտարբերիր 
$ մրվսեպոսէ՝ բարք մխալն համաո.օաութեամբն9 և ալն ու. մխալն որ 
ալս արշալանաց ժամանակ (36) Լ/լոմալեցւոց գէմ ոսոխ կը գեէ 
զՏխգբան, որ արգէն մերւան էր (54), կամ զԼալս, որ դէթ աո– 
երեաո բարեկամ և դաշնակից էխն Լոոմալեցւոց։ Արտալազդ9 որ¬ 
դին և լաջորգ Տիգբանալ9 խւր հորը պար տանթեն էն հետ է չհակա– 
■ւ֊կեց ալ. Լոոմալեցւոց բաց խ մխ անգամ էն է երբ իլբ 6,000 
նելովբ թ ոգուց զԱնաոնխոս և մեկնեցաւ9 ինչպէա արդէն տեսանբւ 

Խորենացին խւր (՝• գպրոլթեան Ւ(՝» գլուխը կսկսիւ Այւաււււաք– 

գալ պատմութեամբ ասելով* *Հալսց թագալորէ Արաասազդ որգխ 
Տխգրանալ», և բերելով ներբին սովորութիւն վխ իբրև, հին օրէնֆ 
կը լարէ. «Սա ժացլանգեցուցանէ զեղբարս իլր և դռլորս խ գաւաո֊ո 
Ազիովախ և Աու բերանս ի թո զլով խ նոսա զմասն արբունի որ խ 
շէնս ալնմ գաւաաւաց9 հանդերձ աոանձին մտից և ռ.ո՝ճկացք ըսա 
օրինակի ազգականացն որ խ կալմանս Հաջաենից* որպէս գի լինել 
նոցա պա տուտ կան ադոլն և աո֊ալել թագավորազնն բան ղալես Ա|տ– 
շակունխսք մխալն օրինագրէ ոչ կեալ լԱլբարատ խ բնակութխւն ար– 
բալիաւ քԱրղբար§*ք զբորս9 նաև զ*քդիս անգամ, բաց լանգրանկէնք 
հեռացունելու բարբարոս սովոբութխլնն9 զոր իբրև օրէնբ Արշա– 
կունի թագաւ որաց կը գնէ Խորենացինք խնչպէս աք ուր ըսուեցաւ 
կր .թուխ մեզ էրկբաւէլիք ալն ու մանաւանգ որ Խորենացին կ՝ըն– 
նալէ զալն խւր գիւց աղեին Վազաք Հակալ 9 որոլ գոլութխւննք խնչ¬ 
պէս արգէն տեսանբ կը թուխ լինել րնգ կասկանանօբ։ 

Խիստն Մովս էս, որ միշտ բաջ և աշխարհակալ իշխաններ կը 
խնգրէ տալ օրինակ խւր ընկ՚ճեաի նուա՚ճեալ և վհատեալ ազգին 
(Խոր. Ա. Ա.), չկրնալով լո.ել կամ նանկել զԱրտաւազգալ պարտու• 
թիւնն և գձևրբակաչութիւն9 որ հակաո.ակ էխն խւր նպատակին% 
որպէս թէ ի վրէժ ալն ձազանաց՝ կը գնէ սաստիկ պտրսաւ վա- 
րուց և գորնոց դժբախտ թագա լորին է նք ցուցնէ զնա ամենևին 
անմասն ի բաջութենէ* «Սա, ասէ9 ոչինչ գորն արութեան և բա– 
ջութեան եցոլց* ալլ ուտելեաց և ըմպելեաց պարապետի մ օրից և 
եզէգնապուրակաց թափարւեալ հւ աււապարաց, զիշավալրիս 
և զխոզս ար անելով, զիմաստութենէ և զբա^ութենէ և զբարի լի- 
շատակաց անփոլթ արարեաի նաոալ և ստրուկ արդարև որովալնի 
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շինելով՝ զաղբիոս մեեացուցաներ** Մինչ Խոր են այլին, աւելի քան 
հէնԳ հարիւր ամօք յետոյ քան զԱրտաւազդ ք ընեայեցուցանէ մեզ 
զԱրտաւազդ Հզիմաստութենե և զքաջոլթենե անփոյթ, Նառայ 1ւ 
ստրուկ որովայնին՝ պատկառելի յոյն հեղինակ մի9 Գլուտարքոս, 
գրեթե ժամանակակից Արտաւազդայ, կը կոչե զեա նշանաւսր գրիչ, 
վ*աջ հմուտ յոյն դպրութեան (Պլուտ* Կրաս. 3&)ւ 

Ըսա Խորենացլոլն՝ էԱրտաւազգ բասրելով յիւրոց զօրացն վաան 
աուաւել պղերդութեանն և սաստիկ որկրամոլութեանն, ման ալանդ 
զի և֊ զՄիքագետս Անառն ի հանեալ Էր ի նմանկք զայրացեալ հրա– 
ման տալր զօր յարուցանել զբիլրալորս Ատ ր պատ ական նահանգին, 
զբնակիչս լերինն ՚հովկասու հանդերձ Աղոլանիլք և խա– 
ղալ իջան է ի Մ իջա դետս էւ հ ա լաՆական առն է– քքՕ|»« Հռոմայե– 
ցւոց։ Մռնչեալ առիւՆաբար գազանութեամբ Անտոնինոս (կարդա 
Անտոնիոս^, առաւել ևս թունեալ ի ^զեոպատրայ9 քանզի («ա) 
քէն պահէր վասն լլկանաց իւրոլ հանոլն որ ի Տիգրանայ, և ոչ 
միայն Հայոց, այլ բազում թադաւորաց լիներ մահաբեր, զի նոցայոցն 
աոիրեսցե իշխանութեանց։ Ծակս որոյ բազում թագաւորս սպանեալ 
Անաոնի% ի ^Հզկոպատրա հաւաաայ զնոցա իշխանուքժիւնն, Ըա1Տ ի 
Տիւրոսե և ի Սիդոնե և որ միանդամ ընդ Աքաա դետովն եին։ եւ 
առեալ զբազմութիւն զօրացն՝ դիմէ ի վերայ Արտաւազդայ* և ան֊ 
ցեալ ընդ Միջադետս% կոտորե անհնարին զզօրս Հայոց և ձերբա– 
կալ առնե զարքայն նոցա։ Եւ դառնալ լՆդիպտոս պարդևել ^զե"~ 
պատրի զԱրտաւազդ որդի 8եզրանալ, հանդերձ բազում ընչիւք 
յանկաեե պտտերազմինՖ (Խոր* ք՝. Ւ1*, Ւ1*.)։ 

Չզարմանայի ե ոը Խորենացին, իբր թե անգետ ժամանակա¬ 
կից պատմութեան, Տովսեպոսի իււկ, զոր դիտե այնպես ճարտաբու– 
թեամբ օրինակել կը մոռնայ զԱրտաւազդայ օգնելն Անաոնիոսի 
յարշաւանս նորա Պարթևաց դեմ, զգալ նսրա ի Հալս, և դաւով 
բռնելով զԱրտաւազդ հակառակ իրաւանց ազգաց՝ կապեալ ոսկի 
շղթայիւք տանելն լԱղեքսանդրիա ի ձ ազանս և սպան անելն զևա 
չարաչար։ Խորենացին զանց առնելով զայսու ամենայևիլ կու տայ 
Արտաւազդայ յիմարաբար խազալ ի Մ իջա դետս ընդդեմ Լռոմայե- 
ցւոց, և իբրև թե ի ՛ճակատ ու յաղթուաՆ՝ տարուել իբրև գերի 
առ ^Հզեոպատրա։ 

2է ամենևին պատմական, թե Հռոմայեցիք հանին յԱրտաւազդայ 
զՄիջագետս։ Հալք վաղուց առ Տիգրանաւ կոբուստե կամ թողուլ 
ստիպուաՆ եին այն երկիրներն։ Միջագետք, այսինքն արևմտետն 
մասն այն երկրին, Աւռհալաստան և Միգդոնիա հանդերձ Ադիա– 
բենիւ, եին լայնժամ ուրոլն թագաւորութիւններ ընդ վերին իշ– 
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խանութեամբ Պարթևաց, և ոչ իսկ հււսմալեցի զօրք կաԸ քս/խժամ 
ի \քիջ ագեաս, որոց վրայ յարձակէր Աքաաւոք^ւ Դժբախտ թագա֊ 
լորն կը կենար հանգա րտոլթեամբ քիւ֊ր երկրին, և եզալ յանիրաւի 
զոհ վրէժխնդրութեան կատաղի հռոմայեցւոյն։ 

^Հիք՚Էոր Տիէ-րէէ-է կը հտմառօտէ Անտոնիոսէ յիմարութիւններն 
յարևելս զալս օրինակ, յիմարոլթիւններ՝ զորս կը թուի ակնարկել և 
հորեն ազին» *Եթէ թագա լորն Հայոց չէր թոզեալ այնպէս վազ գրտ¬ 
նակն Հռոմայեզւոց իւրովբ 6,000 հեեելովբն՝ ամօթտլի դարձն Ահ– 
տոնիոսի չ լին էր այնպէս ձախող։ Անաոնիոս լամ եզո յզ զբէն վրիժուն, 
զի մի բռնադաաեսցի յա պաղել զերթն իւր առ. կ ղէոպատրա։*.* Ւ 
զուր գոգ ի նմին աարլոջ (86) բախտն մատոյց նմա աո իթ նորոգելոլ 
զիւր կորուստն։ Ւ մ էջ թագա լորին Մարաց և Հրահատայ լարեաւ 
գժտոլթիլն վասն աւարաբաժնին, և զայրացեալ մարին* սպառնայբ 
ձեռս տալ ի Հռոմայեզիս անդր։ ^ղէսպատրա արգել զԱետոնիոս 
անսալ հրաւիրանաց մարին, և ձգեաց զնա յԱղերսանգրիա։.. Յա֊ 
մին 35 Անտ ոնիոս առն է պատրաստութիւն յԱսորիս, այլ չեթոզ նժար 
^ղէոպաարա։ I1 միւօում ամին ձեռն արկ միւսանգամ գորեոյն, և 
եմուտ նախ ի Հայս, որոյ թագա լորն առ ի տալ տեղի մրրկին% չս¬ 
գալ ի կոչ նորա։ Այն ինչ հասեալ նորա ի բանակն՝ լեալ ձերբա¬ 
կալ աՆալ, կապեալ ոսկի շզթայիլբ, յ\Լղեբսանգրիա, ուր իբրև, ի 
մ ա յրա բազա բ արևե լիզ եմուտ Յնաոնիոս ձաղել։ Հռոմ զչարէր ընգ 
զորես Յանտոնեայ իբրև հակառակ իւրոց իրաւանց, այլ Անտոնիոռ 
մոռազեալ էր թէ էր հռսմայեցի։ Եա նա անուն թագաւորի Յպեբ֊ 
սանդրի և Պտղոմեայ, երկուց որդւոցն որ եղեն նմա ի Պղէոպա»֊ 
տրայ» առաքնոլմն ետ հանդերձ Մարօբ զՀայս և զթ ադա լորու֊ 
թիւնն Պարթևազ* երկրորդումն՝ հանդերձ Փիլնիկեաւ զԿիլիկիա և. 
զԱսորիս. բոյր նոցա ^Հզէոպատրա ընկա լալ վարձանս զ^իւրենէ։ 
Յեաոյ յան դի ման կացոյց ժողովրդեան զերկոսին իշխանսն—զԱղեբ֊ 
սանդր, որ կրէր պատմու՛ճան մարական և խոյր, և զՊտզոմէոս՝ ըզ֊ 
գեցեալ ամզան, պսակ ի գլուխ զօրէն պա յա զա տազն Յպեբսանդրի։ 
Իսկ ինբն փոխանակ հռոմ էական պատմուճանին արկեալ էր վերար¬ 
կու ի Նիրանւոյ։ Էր տեսանել զնա իբրև զթագաւորս արևե լիզ 
պսակեալ թագալ, գալ ազան ոսկի ի ձեռին և նրան յազդեր* և կամ 
առընթեր ^ղէոպատրայ շուրջ եկեալ ի հրապարակս Յպեբսանդրիայ, 
յաճախագոյն ևս նստեալ ի կառս, իբրև զԴիոնեսոս, զարդարեալ 
պսակօբ, կոշիկ գուսանազ յոտս, թագ ի գլուխ յոոկւոյ և նիզակ 
չաստուՆոյն գինւոյ ի ձեռին։ Այսպէս գնայր Անտոնէոս յարևելս ի 
հեճուկս 4*ռոմտյ, մինչև լեալ ատելի և9 Հոռսմոզ և իշխանակցին 
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խւրում (Լլգոստեայ՝ կորեաւ. ի ճակաաուն (եկտիէանի ընգգէմ Աւ^օււ– 
աոեալ, որ նովին եղև միահեծան» (Ց1)ւ՜ 

^որենացւոլն պաամութեան (՝• գպրութեան գլխեն մինչև, 
ի գլուխն Լ11. ունինը զպատմութիւն նախ% Արշամալ ուրումնք եւ 
ապա% ոբգւոլ նորա Աբգարու, ^րրձւ թագաւորաց Հալոց զկնի Աք* 

տաւազգալ։ 
Ննչ որ Իորենացին կը պատմկ զլաջորգաց Արտաւազգալ /Ար– 

շամ ալ և. անգր% նոլնպէս հակառ, ակ է արտաըին, մեծ ալ. մասամբ 
ժամանակակից պատմոլթեան, ալնսլէո որ եթե ընգունինը զ^ին 
լերկուց անտի իբրև. վտւերական% հարկ է մերժել զմիւսն իբրև 
անվաւեր։ Ւ քոլք է—չկրնա լով*մերժել զարտաըինն, արգարացուցա– 
նելու համար զխորենացին, բաժնելով զլալնժամու Հալաստան երկոււք 
վերին և ստորին, ինչպես կ՝ընէ Ջամչեան—ինչ որ արտաըինը կը 
պատմեն զՀալոց՝ քնել կատարուաՆ ի վերին Հալսք և ինչ որ խո– 
րենացին կը պատ մ է՝ ի ստորին Հալս է Ալսպիսի բաժանումն ոչ 
ժիալն բռնի էյ ալլ և օտար պաամչաց երկու գասին ևս, –Ւոքէ– 
նացւոլն և արտ արին պատմ չաց. ոՀք֊ էք^նց պատ մ ութ եան աս- 
պար եզ գիտեն ղՄեծ Հալս է Եւ ոչ առողջ մաաց ե քաԸ~ 
ձեալ լերկուս ոտս կա ղալ իբրև զ*հաթըրճեան, զերկոսին պատմու– 
թիւնսն միանգամալն ուրոլն ուրոլն բերելով ի մեջք առանց հա- 
մ արձակելու տալ վճիռ, ըստ օրինաց անաչառ, ընն ագատ ութեան ի 
նպաստ միոլն կամ միւսոլնք ի շնորհուկս ում, չենը գիտեր։ Մեր 
ղհետ երթալով առածին, թե ե Սգատոն, րա/յ առաւել 
սիրելի ճշմարտութիւն9 երկու կողման ևս ճոխութիւնն գնելով ի 
կշիռս% առ ինը զարտաըինն ոչ իբրև նախամեծար , ալլ իբրև միալն 
ճշմարիտ։ Հոս հարկ կը համ արինը սակալն արկանել ընդ անաչառ 
ըննութեամբ մեր ծերունի պատմիչն, և առ ալս բալական ե 
միալն ցուցներ թե ի՛նչ ազբերե կ՝աոնու նա և ինչ արուեստիւ։ 

V* որենացւոլե (՝♦ գպրութեան գլխեն մինչև բա լական 
լ ալտն ի տեսնուեցաւք թե աղբիւր ^որենացւոլն ինչպես Տ ի գբանալ 
նախորգներուն պատմոլթեան համար չեր Մարիբաս* նոլնպես $իգ~ 
ըանալ համար չեր (ձփրիկանոս, ալլ գրեթե միալն Շովսեպոս, և 
ալն% կրճաաեալ և ալլալլեալ։ Ար շամ ալ և Աբգարու պատմոլթեան 
համար ևս, զոր կքամփոփե ^որենացին Ւ1*. գլխեն մինչև ի գլուխն 
1/Ւ* ասեմը զևոլն, ալսինըն թե աղբիւր )"որենացւոլն ոչ թե Ափ– 
րիկանոս ե և ոչ ալլ ոը, ալլ գրեթե միալն Տովսեպոս։ 

(էստ Ւ1որենացւոլն՝ լետ - \Լր տաւազգալ հլզօրըն Հալոց հրամա» 
նաւ Արշեզի—(իմա Օրոգալ, ալն ե 0*րշակ (1*1՝* 60 — 36, ըանզի 
չիը թագաւոր Պարթևաց Աքշ^ք անուն, ոչ ըստ պատմագրաց և 
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ոչ ըստ գահեկանաց* \°ոբենացին է, որ ինչպէս այլոլր աււայալ» 
չէ յայտ ուստի առնելով կը գնէ այլ իմն կարգ Պարթև թագա– 
սորաց ք տարրեր անուամբք ե թուականօր)—թագաւորեցուցանեն 
ի վեր այ ինրեանց զԱրջամ որ և Արշամ, որգի 11րտաշիսի եզրօր 
մենին Տիգրանայ, հայր Աբգարոլ»։ $Լսա, ասէ, ոմանր յԱսորւոց 
կոչեցին Մանովայ»« նրկոս անուն ունենալ, կը յաւելու պատմիչ 
մեր, ս սվոր ու թիլն էր նաև այլոց ազգաց, զորօրինակ ՀերսվգԷս• 
Ագրիպպաօ, Տիտոս*Անտոնինոս, և կամ Տիտոս-Շոստոս* Այս Աք– 
շամ, տսէ Հ՚որենացին, չկրնալով գտնել օգնութիւն Արշեզի յաջոր֊ 
գէն յԱրշաւրէ (այն է ի Հրահատ այ 1*» այսինրն Արշակ ^Ե* 
36—4) որ էր մանուկ, ւընգգէմ կալ Հռօմայեցւոց% խօսի ընգ նոսա 
ի հտշտոսթիլն խաղաղութեան, տալով հարկս ի Vիջագետաց 1ւ ի 
կողմ անց ^ես ար ու. ի ձեոն Հերովգի, և, կ*րսէ, այս եղև սկիզբն 
Հայոց մասնաւոր մ տանել րնգ հարկաւ. Հռոմտյեցւոց՝»։ Խորենացին 
չգիտեր, թէ արգէն Տիգր ան մեե% դա շամբն ընդ Պոմպէի (64)՝ հրա֊ 
ժարաե էր ոչ ի Մ իջա գետ աց միայն, այլև ուրիշ երկիրներէ, սրոց 
տիր ահ էր աշխարհակալութեամբ, ինչպէս արգէն յիշուեցաւ։ Որով* 
հետև րոէոր Պազեստին, սահմանակից Ասորւոց և Vիջագետաց, 
յանձնուահ էր Հերովգի յՈկտաւեայ (Օգոստոսէք չէ անհավանական 
թէ Հևրովգէս ունէր ազգեցութիւն մեհ Միջագետաց և հիւսիսային 
Ասորւոց վրայ ևս (1և. ռհա լաստան, 1քիգգոնիա), և հարկր այն 
կողմ անց կառնուէին ի ձեոն Հերովգի* Զէ ուրեմն սխալ բան Խո– 
րենացւոյն, թէ Արշամ սկսաւ տալ €հարկս ի Մ իջագետաց ի ձեոն 
Հերովգի», և թէ *ի ձեոն հրեշտակաց յղէ առ. կայսրն ի Հռոմ, զէ 
մի գնա րնգ իշխանութեամբ Հերովգի արասցէ♦ իսկ կայսրն ոչ 
միայն զԱրշամ չազատէ յիշխանոլթենէ Հերովգի % այլ և զա մ են այն 
Միջերկրեայս (իմ ա զՄիջագետս) նմա հա սատար։ Այսպէս Խորենա– 
ցին շատ գեղեցիկ կը ցուցնէ զյայնժամոլ հանգամանս հիւսիսային 
Մ իջագետաց, այն է Ասորւոց, Ու«ւ հա յաս տանի և Միգգոնիալ 
(Մեբնայ) ընգ Հռոմայեցւովր։ 0խալ ^որենացսոյն յայնմ է, որ հա¬ 
մարելով զՕւռհա լաստան և զՄիգգոնիա ընգ իշխանութեամբ Հայոց, 
ինչպէս էին առ. Տիգրանաւ և, ըստ իսր պատմոլթեան, առ Վ^ազար– 
ղ ակտս և առ յաջոր գօր նորա% զիշխանսն Օւռհայաս տանի (0՝ անովէ, 
Աբգալւ) կը կարեէ լինել Հայոց թագասորներ։ Այսպէս \Ըորենա* 
ցւոյն ոչ թէ պատմութիւնն է սխալ, այլ հարալային մասանց Հալ¬ 
ոց նոր յարաբերութիւնն, զոր Խորենացհն կը շփոթէ ընգ հնոյն* 
2Է և այն զարմանալի, թէ Արշամ, փ կամ ով որ և էր, իշխանն 
Ուռհայաստանի, տեսնելով զՀերովգէս գրեթէ արձակ իշխան այն 
կոմանց, նաև իւր երկրին՝ «ւերկրպագէ Հերովգի իբրև տեառն ամե– 
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նայնխ։ ՀՀայսոսիկ ևս կը գտնենք առ &ովսեպոսիք թէպէտ ոչ բաճ» 
առ. բան և ի միում վայրի յ այլ ցիր ասա անդ։ ՀամառստիլՀ բանք 
^որենացւոյն յալս երկու, գլուխս (է**հք ՒԵ.) հային յ(\ւռհայասաանք 
և ոչ բնաւֆն ի Հալս, որոյ պաամութիւնն այլ էյ ինչպէս տեսանքք 
և զոր կը թուի \*որենացին մեր անգիտանալ ի սպառ։ 

Իորենացին Նոյն գլխոյն մ էջ Ննանոս անուն հրէի ումեքք 
ըստ ^որենացւ ոյե՝ ֆագրտտունւոյ–քանզի ամէն հրեալ ի Հայս 
ըստ ^որենացւոյն է ք՝ ագրատ ունի (տես և գլ. Լ1*)—կա֊ տայ ար¬ 
ձակել զՀիլրկանոս քահանայապետ (զոր կը համալրի ֆարզտփրա– 
նայ (հշտունւոյյ սպարապետին Տիգրանայ գերեալ առ Ջիգրանալ.), 
և այս պատ՝ճառաւյ նաև ըստ ամբասաանութեան քՀսրայի նտհա– 
պետի Գնթունւոյ՝ որպէս թէ Ար շամ զայրանալով Ննանոսի% կը 
տանջէ գնա (զիւր թագակապ ասպետն) և կ՝ սպառնայ սպան անել 
գորգիս նորաք մինչև առ ահին ուրանալ նմա զհթէութխն։ քԼայսմ 
ամեն այն է խօ սուտն է երկար յա ռ աջն ում մասին Պատմութեան մե– 
րոյ (էջ 170—179)* ուստի աւելորդ կը համարինք աստ կրկ^^Լ 
միւսանգամ ։ 

*էալով Հի ւր կան ու արձակման՝ կըսենք թէ այս դժբախտ քա– 
հանայապետին վրայ 8ովսեպոսյ ոչ հեռի ժամանակաւ և հմուտ 
ֆրա9 Հրէէտ՝ հը խ°սի երկար և բոլորովին տարբերյ ինչպէս ար– 
դէն յիշուեցաւ։ քԼէիլրկանոս գերի եկաե ի Հայս առ Տիգրանաւ կը 
պաամէ նաև ֆուգանդ, սակայն յա յանի էյ թէ խնչպէս Ւ1որենա- 
ցին՝ նոյնպէս սա կ՚առնուն ուրիշ աղբեր էյ որ չկուրէ լինել սաոյգ 
քան զ&ովսեպոսյ որ իւր ազգին երևելի քահանա յա պետին պատ- 
մութիւնը կ՝ընէ գրեթէ ժամանակակից մարգոց։ նոյնպէս %օբայի 
Գնթունւոյ ամբասաանութեան համար զՆնանոսէյ այսինքն քԱծա– 
նիայէ ումեմնէ հրէէ՝ կըսենքյ թէ կարէ լինել ստոյգք սակայն 
կը վերաբերի Օւռհա յաս տանի և ոչ Հայոց։ ՏԼիարդ և իցէ% ունե¬ 
նալով զՑովսեպոս* ստիպեալ եմք ասեի թէ ^որենացւոյն պատ մ ու¬ 
թի ւննյ ինչպէս նաև ֆուզանդայնյ զՀիւրկանոսէ% չեն ստոյգ։ 

(ՀՀայս ըսինք Հիւրկանոլ համար* յեցեալ ի վկայութիւնն Յովսե– 
պոսիյ որ էր հրեայ և ժամանակակից։ նոյնը կըսենք հրեայ գերու– 
թեան համարէ զոր ըստ ^որենացւոյն բերաւ Տիգրան Մարիսացւոց 
քաղաքէն։ նախ՝ զՄարիսա քաղաք երկրին 8ուդայյ ըստ ոմանց Սա– 
ւ5արիայ գերեցին և քանդեցին ոչ թէ Տիգրան կամ Հայքյ այլ Պար– 
թևք 39-ին նախ քան կֆրիստոսյ մինչև Տիգրան մեռան էր ԵՀ>–ին։ 
Երկրորդ* Տիգրան չմտաւ երբէք Պաղեստին կամ Հրէաստանյ ուս– 
տթ կրնար բերել այնչափ հրեայ գերիներ 9 մինչև զետեզել զնոսա 
այլևայլ քաղաքներ։ Ջենք սխալիր եթէ ըսենք9 թէ հրեայ գերու– 
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թեան սկիզբն է Հալս կ՛եր թալ մինչև ՚Նաբուգոգոնոսորալ ժամա¬ 
նակ։ Ղէ անհավանական ք թէ հին Հալք, ալն է (Լրարատեան տէ– 
բութիւնն, ունէր եթէ ոչ գաշնակցտԼթիվն, գոնէ սերտ բարեկամ ու.- 
թ՚իւ֊ն ընդ Ւաբելոնի • և աո. ալս ըստ բավականին հավանականով- 
թիվն կով տալ ակնաբկսվթիվն. ՝Հսենսփոնի ի խրատսն Կիւրոսի, թէ 
հալրն Տիգրանալ աւլաֆնոլ չգնաց՝ բալց մեն գժուարովթեամբ Մա– 
բաց և Պարսից հետ ընգգէմ Ւաբելոնի։ Տփարգ և իցէ% կը թովի 
եթէ ոչ ստոլգ, գէթ հավանական, բան ^որենացւոլն, թէ հին 
(Լրարատեան թագավորն ելւէն մին, Հրաչեալ, որ է թերևս Ուր չայն 
սեպաձև արձանագրսվթեանց և կամ որ և իցէ \Լրարատեան թա¬ 
գավոր մը՝ խնգրեց %աբուգոգոնոսորէ հրեալ գերիներ, որոց գլխա¬ 
վորին անունն էր ըստ է^որենացւոլն Նամբաթ։ 

Շողունք Լրաչեալ և Նամբաթ անուններն* թողանք և \Լրա– 
րատեան թագավորի մը խնգրելև հրեալ գաղթականութիվն ի %ա– 

բովգոգոնոսորալ* տակավին հավանական կը թուի, թէ հիւսիսալին– 
արևմտեան կողմն \Լբարատալ էր իբր 0իպերիա, ուր (աբելոնի , 
թերևս նաև Ա սորեստանի թագավորք կը ղյրկէին հրեալ գերիներ, 
և ալամ շատ լարմար կով գալ Նպեր անուն հիւյսիսալին-արևմտեան 
գաւաո Հալոց, որ ի վազովց համարուաՆ է երկիր Ւտգրատունեաց, 
կարՆելոց Նագմամբ հրեալ։ Այս գիտոզովթիւնն ըրինք առ. ալժմ 
իբրև ազգ, հասաատութիւնը թոզլով ապագալ և ավելի Հշգագոլն 
հետազոտ սվթեանց < Բարեկամ մը սեպագիրնեբով ուսման հմուտ 
Լլար գոլ ՏովսԷփ Վ« Ս անտալճեան), թելագրեց մեզ ալս գիտողով- 
թխ-նը)։ 

&՝ողոլնյ> ուրիշ անհամաձալնութիւննևր որ կան ի պատմու¬ 
թյան է®որենացւոլն րնգ Ցովսեպոսի։ (էստ Շովսեպոսի՝ Ւարզա– 
փառնէս (ոչ ար զափրան) էր սպարապետ Պարթևաց լարշաւանո 
ոոցա ի Պաղեսսաին, և տակառապետն որ կը լիշուի1 Էր Դակուր, 
նոլնպէս Պարթև, և ոչ ՊնԷլ հալ, ինչպէս տեսանք։ Շովսեպոս 
համակ Պարթևաց կու տալ՝ ինչ որ ^որենացին կ՝ րնՆալԷ Հալոց, 
և պատմովթիւն Շովսեպոսի հաւատարմագոլն է։ (ԼրգԷն ըսինք, թէ 
Հալք ամենևին մասն չունեցան և չէին կրնար ունենալ Հռոմալե– 
ցվոց ալն պատերազմներուն մ էջ իբրև թշնամի նոցա, վասն զի 
6ձ–էն հետէ Հալք էին գէթ առ. երեսս գաշնակից և բարեկամ 
Հռոմալեցւոց* ժամանակն ևս չլարմարիր, քանզի ^\րասոսի արշա* 
ւանն եղաւ Եձ-ին, իսկ (Լնտօնիոսին՝ 36-ին, մինչ Տիգրան մեռան 
էր հԵ-ին։ 

*էպէ տ (ձրշամալ և Iնբգարու Հր ալ գրուաեներն չեն վերա¬ 
բերիր մեզ, և կրնալինք բոլորովին թողուլ րալց ցուցնելու 
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■մար, թէ 1°որենացին կամ աղյբիլր նորա որչափ կայլայլէ իւր աղ– 
բիւրն որ է Գովս հր պոս՝ ցուցնենք թէ ինչ է ՒԵ* գլխոյն պատմու֊ 
թիւնն ըստ 8ովսեպոսի։ 

գլխոյն մ էջ ^որենացին կը պատմէ դժտու թիլն ինչ Ար– 
շա մալ ընդ Լերովդի 9 և ակամա է հն ազան դել նմա ալս վերջնոյն9 
ինչպէս տեսանք և վերագոյնն*—<ւԳետ ալսորիկ եղև խռովութիւն ի 
մ էջ Լերովդի արքալի Լր էտս տանի և մերոլն արքալի Արշամայ։ 
զք*անզի Լերովդէս լետ բազում գորՆ՜ոց արոլթեանց, ձեռնամուխ 
լինի ի բարեգորեութիւնսք (իմա ի մեՆագորՆութիւնս), շինուաես 
քաղումս առնելով լոլով քաղաքաց, սկսեալ ի Լռովմէ մինչև 
ց*համասկոս։ Ննգրեալ ի յԱրշամայ բազմութիւն արանց անարուես• 
ւոից գորեաւորացւ որով զԱսորւոց զԱնտիոքայ զանանց և զանկոխ 
հրապարակսն ի խոհերացն և ի տղմոցն՝ լցցէէ քԼոր չառեալ լանձն 
Արշամալ զօր ժողովէ ընդդիմանալ Հերովդիյ և ի ձեռն հրեշտա– 
կաց լզէ առ. կայսր ի Լռոմ9 կի մի* զեա ընդ իշխանութեամբ Լե– 
րովգի արասցէ։ I՝սկ կայսրն ոչ միայն զԱրշամ չազատէ լիշխանու– 
թեն էն Լերովդի, այլ և զա մ են այն Աիջերկրայս (թուի ասել Միջա* 
գետս) նմա հա լա տա յա է Արդարև գիտենք ԳովսեպոսԷ, թէ Հերով– 
գէս մեՆամեՆ շինութիւններ ըրալ յարևելս (Գովս*) *Նախն* պամ* 
Լր* ԺԵ* 11» և Պտրզմ* ընդդէմ Լռոմ* Ա* 16), քլա13 ոձ սկսեալ 
ի Լռոմէ։ ՂւոյնպԷս թէ Լերովդէս Անտիոքալ փողոցներն մաքրեց 
տդմէ և լատակեց հրապարակներն սպիտակ կՀով՝ այս ևս է Գուէ 
սեպոսէ*— ձքԼմեե հրապարակն Անտիոքայ Ասորւոց որ քսան վտա– 
ւանաւ երկայն ութ էտն լի էր միշտ տղմով9 մինչև չլինել ւքարթ ան¬ 
ցանել յատակեացա (Գովս* Պտրզմ* Լր* ընդդէմ Լռոմ* Ա. 16, և 
հախն* պտմ* 9)է այս շինութեանց համար Լերովդէս խընդ– 
րեց գորՆաւորներ յԱրշամայ9 այսինքն լիշխանէն (\ւռհա յաս տանի 9 
և սա ոչ միայն յանձն չառտլ9 այլև իշխեց ընդդիմանալ Լերովդի 
զօրօք9 և ի ձեռն դեսպանաց խնդրեց ի կայսերէ չընել գնա հպա¬ 
տակ Լերովդի, քւա|^ կայսր ոչ միայն չազատեց զնա Լերովդի իշ¬ 
խանս ւթեն էն 9 այլ ւքան ալանդ յանձնեց Լերովդի զՄիջագետսք և 
Արշամայ9 իմա իշխանին * Գլռհայաստանի տեսեալ զայս9 ձեր կրպագէ 
Լերովդի իբրև տեառն ամենայնի—այս ևս է Գովսեպոսէ9 յւայյ 
ա1ԼաՂԳք և՜ "Հ որպէս պատմէ Ւ1որենացին։ նախ առ Գովսեպոսի 
չիք բան զԼայոց9 այլ զ\Լրաբացւ.ոց9 իմա զ(\ւռհայաստանէ9 և ոչ 
Արշամ լիշուաե է անդւ, և չէր իսկ մարթ9 քանզի չիք այնու ա– 
նուամբ թագաւոր ոչ Լայոց և ոչ Գւռհալաստանի9 ինչպէս պիտի 
տեսնենք յետոյ։ 

Ըսա Գովսեպոսի՝ Լերովդի գժտութիւնն էր Արաբացւոց հետ9 
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այսին ըն ՕւււՀայէր^ԼՈ^ ՂոՕս հո& Օովսեպոս Արաբացիս, ըանզխ 
Միքագետաց այն մասն, իմա Օսռհայաստան, Մ ի զգոն իա՝ կը կոչոսի 
այն ժամանակի պատմոսիժեան մէջ Արաբիա, վատն պի բնակիչին 
էին մ են աս մասամբ արաբացի։ Աբգար կամ Ա ըպար, (1ւ.ռ.հայ աս տա¬ 
նի իշխանն կը կոչոսի հռոմայեցի պատմիչներ է (Տակիտսս) արա¬ 
բացի, և Ւո սղանգ կանոսանէ Ասորսոց այն կողմերն (Եգեսիա, 
Մերին՝)՝ Արոսեստանք որ կը նշանակէ Արա բիա (ք՝ոսզ* Պ*» Ւ1«)ք 
ինչպէս Արոսայիկն՝ ըստ մերոց է Արաբացի։ Նսկ պատ՛ճառ, գժտոս– 
թեանն էր ըստ Օովսեպոսի այս»—յետ որոյ Օգոստոս Տրաըոնացսոց 
երկիրն, որ էր ի մ էջ Լրէաստանի և Մ իջա գետ աց, տոսաս Հերովգի՝ 
ասազակաբարոյ բնակիչը երկրին, որ սովոր էին կեալ յելոսզակոս– 
թեամբ, հալաեո սելով ի Հերովդ է՝ կը գտնէին պաշտպան ու իժի* ն 
յԱրաբացսոց, այսին ըն ի բնակչաց Օսէսհայաստանի։ Հերովգէս կը 
պահանջէր յիշխանէ նոցա տալ ի ձերւս փախստեայ ասազակներն, 
որ իսր հպատակներն էին, նաև զարեաթն 160 ըանըար, զոր Հե¬ 
րովգէս փոխ տոսաե էր նոցա։ Երբ Արաբացի ը (0 ւյսհայեցիը) 
ոկսան գէմ գնել Հերովգի զօրօը, և կը զլանային հատոսցանե լ 
զփոխն և տալ ասազակներն զորս կը պահանջէր Հերովգէս՝ եագե– 
ցաս պատերազմ, զորմէ երկար կը պաամէ Ցովսեպոս (Նաիէն. պտմ» 
ՀՀ, 13* Պտրզմ* ընգգէմ Հռոմ. Ա* 14, և այլոսր)։ Ասազակներն9 

զորս կը պահանջէր Հերովգէս յԱրաբացսոց ՕւրւՀա Ժ՝ ԺՓ - 
Նորենացսոյե գորեասոր, և վասն այսորիկ լինի պատերազմն։ Հե¬ 
րովգէս բողոըեց հրւոմայեցի կոսսակալեերոսն որ ի Միջագետս, և 
սրոշոսեցաս դատն ի նպաստ Հերովգի♦ Արաբացիը չանսացին վըճ– 
ուոյն* երկոսստեը դեսպանը գացին ի Հա.ոմ առ. կայսր, և Օգոստոս 
տոսաս իրասոսնս Հերովգի։ Հայս տեսնելով Ար արացի ը (ըստ Հ*որե– 
նացսոյն՝ Արշամ) ստիպոսեցան հնազանդի լ Հերովգի ա կամ այ» այս 
է Արշամայ ակամայ հն ազան գոս իժի սնն Հերովգի, կամ որպէս յետոյ 
ասէ\ աերկրպտգելև Արշամայ Հերովգի իբրև տեառն ամենայնի», 
կամ որ նոյն է ըստ Շովսեպոսի—«Ա յս ցաեոյց գամ բար տա սան ոս– 
քժիսնն Արաբացսոց այնպէս՝ մինչև համարել զՀերովգէս իսրեանց 
պաշտպան* (Ցովս« Պար* Հր* ընգգէմ Հռոմ* Ա» 14)* 1ԼՀա այս է 
գժտոսիժիսնն Օրաբացսոց։ 

Iորենացին այս Թ» գպրոսթեան Ւ^* գլխէն մինչև ի գլոսխն 
ԼԵ. կը գնէ զպատմոսթիսն Աբգարոս, իբրև որգսոյ Արշամայ արըայի 
Հայոց, յաջորգի Աբտասազգայ։ Արդարև յետ համառօտելոյ զպատ– 
մոսիժիսն Արշամայ իբրև Հայոց թագասորի նախընթաց երկոս գլոսխ- 
ներոսն մէջ^ Հ արկ էր գալ ի պատմոսիժիսն որգսոյ նորա և յաջորգի։ 
Արգարև Աբգար (ասորի և ոչ հայ) էր իշխան և ոչ իժագասոր Ոււու՝ 
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հա լաստանիդ ինչպէս գրուտն է նաև ի կտսկաՆեալ նամակին նորա 
առ քրիստոս— (էԱբգար (Լրշամալյ իշխան աշխարհի*։ Ա|ս երկու, 
բառր թարգմանութիլե են լունարէն էՕՀՕէթ^ՕՀ անուանյ որ կը 
նշանակի տեղապետ յ որպիսի էին իշխանդ 1)լռհալաստանի, և կը 
թուի լեալ որդի և էաՀ"րդ Մանովալ և ոչ Աքշամալյ անուն՝ որ կը 
թուի լինել պիտակ։ (Լբգարէ որպէս թէ աո, +$րիստոս գրուտն 
նամակին սկիզթը կարդալով «(Լբգար \Լրշամավ՝ ("որենացին կամ 
աԱ որ կարնան էյ թէ Ար շամ (բուն անուամբ Մանովէ) էր հալր 
(Լբգարու* քլա19 ասորերէն հարազատ օրինակ նամակին ունի փո¬ 
խանակ (Լրշամալ՝ (\ւշամաք ալսինրն թուխ, բան զի Օւռհա լաստանի 
իշխաններէն ոմանք իրենց բուն անուան հետ ունէին նաև յորջոր– 
անաց անուն կամ վերադիրք ինչպէս \)ոմախա, Ու,շամաք (հևերոԱք 
ալլովքն հանդերձ։ 

(Լբգարու կամ ւքան ալանդ (Լբգարներու վրաէ պատմուաՆ է 
բազում ինչ խառն ի խուոն։ Ւ1որենացին չհամարելով բա լական 
հալացունել զարգար՝ կը ջանալ հայազուն ել նաև զանուննյ ստու¬ 
գաբանելով աւագ այրյ զոր որպէս թէ Փսորիր չկտրելով ուղփդ 
հնչել ազաւազան էին լԱքգար*— «Այււ (Լբգարէ ս կոչիլր ո§լադ ալր 
վասն առաւել հեզութեանն և ի մ ասաութ ե աննյ որում լետոլ և 
տիքն* զալս ոչ կտրելով ուղղախօսել Ցունաց և \Լսորւոց՝ կոչեցին 
(Լբգաբիոս» (հոր* (՝♦ Լանկլուա չընդունիր զալս* —Հստուգաբա¬ 
նս ւթ ի ւն XI*բգար անուան զոր տալ աստ Ւ1որենացին՝ սխալ էյ և 
թէպէտ Տուլիոս (Լփրիկանոս առ. Նւսեբեալ (Փբոն* Ո*) թու ի հաս¬ 
տատել զմեկնձւթ-իւն նորա լասելեյ ՇՆդեսիա թագաւորէ (Լբգարք 
ալր կատարեավ՝ ալլ չիր պատճառ, ընդունելով։ Ջենր սխալիր 
կար հրե մք եթէ նալելով Տակիտոսի ուղզագրութեանյ որ կը գրէ Աք~ 

պար՝ համարինր սեմական բառք իբրև բաղդատական քէսւէը—մեծ 
բառինյ որպէս թէ մենագոլեյ որ կը մերձենալ հորենացւոլն ա- 
լագ բաուին։ 

(Լբգարներու վրալ9 ըսինրյ շատ բան ըսուան է խառն ի խոխռն* 
բալց (Լսեմանյ կը թուի մեզք վերցուց խառնակսւթիւնըյ հանելով 
հին ասորի աղբի ւրներէ (Լբգարեանց ազգաբան ութ ի ւնը։ (էստ պատ– 
մութեան (Լսորւոցյ զոր կը բեր է անուանի մատենագիրն ասորի 
(Լսեմանյ որ նազկեցաւ լանցեալ դարույ առնլով *հիոնեսիոսէ (Լսորւոր 
որ նստաւ պատրիարք (Լսորւոց Տակոբիկեանց 818-ին՝ նդեսիա կամ 
Ուււ^ ա ունեցան՛ է ի վաղուց թագաւորներ կամ իշխաններ Մանովէ 
և Արդար անուն մինչև 217* ուր դա դրան է ալս իշխանութիւնն յ 
ալսինրն դրեթէ ի սկզյւան հարստութեանն Սասանեանց։ Օրովհետև 
ըստ աւանդութեանն զոր կը բերէ (Լսեմանյ (\ւռհալաստան և թտ– 
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գաւորբ նորա էին ասորի՚ կը հետևի թէ \Լբգար ևս էր ասորի և 
ոչ հայ։ Ջ ամչեան (Պտմ* Լլ* Ա* էջ 574) կը համարի աքն ասորական 
աւանդութիւնն առասպել։ և ալնպէս ոչ հաւանականութիւն 
միալն, ալլ և ստուգութիւնն քո/լն կողմն է՝ թէ 0՝անովէբ կամ Աք– 

գարբ, 1որոՏ մին է ալն որ կը լիշու.ի հոս՝ էին ասորի, և կոչուաե 
են նաև արաբայի* զպատճառն արգէն ըսինբ։ 

Ւնչ որ ^որենացին կը պատ մէ զԱբգարէ գլուխներ 
րուն մ էջ, զորօրինակ զխռովութիւնն ի մէջ \ձբգարու և Հերովդի, 
զկռիւն և զլաղթութիւն, զձ աղումն հրեշտակաց նորա ի Հռոմ, ըզ– 
զալրանալն \Լբգարու և խորհելն ապստամբել ի Լռոմալեցւոց, յէք– 
թալն նորա խաղաղել Պարթևաց լաջորդութևան վէճը, զօգնել նո¬ 
րա Ա|ւէրաա| ար բա լի ընդգէմ որդւոլն Լերովդի, զառա բումն երկու 
իշխանազ առ. \)արին ոս կուսակալ Լռոմալեցւոց ի Փիւնիկէ, ար 
լովբն հանդերձ՝ կը թողունբ, իբրև վերաբերետլ (խթէ ՛ճշմարիտ 
ևս են)> Օւռհալա ստտնի կամ \Լսորւոց և ոչ Հալոց, և կաև գտնբ 
ի պատմութիւն դարձին \Լբգարու։ \\լս պտտմութիւն ևս, ճշդիւ 
խօսելով չունի ամենևին վերաբերութիւն Հալոց* քլա1Տ որովհետև 
դարձն \Լբդարու իբրև առաջին հալ թագաւորի ի բրիստոնէու- 

թիլն, ի վաղուց անտի մեե համբալ ըրաՆ է 1ազգին՝ հարկ կը 
համարինբ ալս կարևոր դիպաց վրալ խօսել ըստ բա լականին, մտ¬ 
նա ւանդ որ պատմութիւնն ունի կէտեր՝ որ առաջի անաչառ բըն– 
նադատութեան չեն արդարանար, և զորս գէթ հարևանցի ակքեար– 
կել կարևոր պարտբ են անվեհեր պատմագրի, հասնելու համար 
դէթ պատմութեան ճշմարիտ մարմնոլն, կեղևելով վկա լա բանական 
ստեղծումներ, որ արտաբոլ են պատմական հաւանականութեան 
անգամ, թող թէ ստուգութեան։ 

՛Նախ կըսենբ, թէ \Լբգարու դարձին պատմութիւնն, զոր կը 
բերէ I*որենացին արդարև ասորի աղբեր է (Ղ^եբուբնա՝)՝ է պատ- 
մութիւն դարձի \Լդիաբենի թագա լորին էԼզատալ որդւոլ Մանովա– 
զալ։ Մանովազ և քԼզատ փոխուաՆ են ի ՄանովԷ և յԱբդար, սա¬ 
կայն պատմութեան պարագաներն են մեՆաւ մասամբ նոլն, սա 
տարբերութեամբ միալն՝ որ \Լդիաբենի թագաւորին դարձն է ի հրէ– 
ութիւն, մինչև Աբդարուն է ի բրիստոնէութիւն* Այս նոլնութիւն 
չկրնար համարուիլ արգասիբ դիպաց, և ոչ \Լդիաբենի պատ մ ու¬ 
թի ւնն պատուաստ ի մերոլն, բան զի ալն դարձն լա ռաջա գոլն է 
բան զմերն։ ԱՀա պատմութիւնն ըստ էական մաստնց^ լորս է նոլ– 
նութիլնն։ Ադիաբենի թագաւորն Մանովազ ունէր որդի Ըքաօս, 
որոլ մալրն էր Հեղինէ։ Հրեալ ոմն Անանիա անուն կը բարոզէ Հե– 
ղքւնէի և որդւոլն հր էութիւն* Ըքւսօւ և մայր նորա կը դառնան է 
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61րո ժամանակագ Լեզինէ կերթալ լնրուսաղէմ9 մինչ սով մեն կր 
տիրէր ի քաղածին։ Լեղին է բերել կու տալ գորեան բազում լ\Լղեյ»~ 
սանդրիալ և պաղատէտս թզոյ Հիպրոսէ՝ բաշխել սովելոգ։ Լեղին է 
կը թաղու ի ի շիրմին% զոր ինքն շինել տուաՆ էր մօտ լէրուսազէմ։ 
Ե պատմութեան Աբգարու ևս կալ Անանիա (Անանէ՝), որ կը ընրէ 
քրիստոսի թուղթը և կենդանագիրն առ. Աբգալ», որ կը հաւատալ 
և կը դառնալ ի քրիստոնէութիւն* կալ և Լեղին է Աբգարու կին9 
որ կերթալ լՆրուսաղէմ ի սովին9 կը գնէ գորեան բազում լոլժ և 
կը բաշխէ կարօտելող, և որոլ շիրիմ ևս կալ նշանաւոր առաջի դրան 
Նրուսազեմիք ասէ Խոր են ագին, մինչև գալսօր։ 

Ալս չափ մերձաւորութիւն որ կալ ի մէջ երկուգ պատմութեանգ՛ 
բաւական է տալ մեզ ասելք թէ մին9 և անտարակոլս մերն9 է նմա– 
նութիւն միլսոլն։ &*ող նմանութեան քիջնալ կէտերն՝ ոչ սակաւ 
մերձաւորութեան նշան է և ալնք զոր Աովսեպոս և Խորենագին կը 
պատմեն լաջորդութեան կռուին համար9 որ հաւանական է թէ դի~ 
պեգալ ի մէջ Պարթևագ9 և զորք Ըստ Ցովսեպոսի* խաղաղագոլգ 
Ըզատ9 և ըստ Խորենագւոլն՝ Աբգար։ Ըստ Շովսեպոսի՝ Ար տա լան 1՝. 
Պահ լալ ք ար բալ Պարթևագ (14) մեր ժուելով լիւրոգն՝ կ՝ ապա լինի 
առ Ըզատ9 որ լորդորելով զգլխաւորս Պարթ ևագ9 ւքան ալանդ զԾիւն– 
նակ երևելի իշխան Պարթև% կը խաղաղէ զերկիրն, և Արտ ալան 
կը հաստատուի ի թագաւորութեան (8ովս* ՛հախն♦ պամ• Ւ* 2)։ 
Ա|ս պատմութիւն 8ովսեպոսի կակեարկէ ալն խռովոլթիւններն, որ 
եզան ի Պարթևս (16 — 40) և զորս փոքր ի շատէ կը լիշեն Տակի– 
աոսք Տովսեպոս, Դիոնէ ՛Նա լելով լազգականութիւն կամ ի մերձաւո- 
րութիւն Ադիաբենի թագաւորագ ընդ Պարթևագ (Ըընան, Աււա– 
քեալք^% միջնորդութիւն ինչ եղան դնել լԸզատալ չէ անհաւանա– 
կան։ Կձրենագին տալով զալս մերձաւորութիւն ասորւոլն կամ արա– 
բացւ ոլն Աբգարու կու տալ նմա երթալ—և հարկ էր ընել զալս 
լետ շփոթելոլ զԱբգար ընդ Ըզատալ—անձամբ ի Պարթևս, և ոչ 
խաղաղել միալն լաջորդութեան վէւճն9 որ նագան՛ էր ի մ էջ Արտ ա– 
շիսի Լիմա Արտաւանալ %♦) և եղբարգ նորա9 տլլ հաստատել ևս 
օրէնս լաջորդութեան9 ալսինքն թէ թագաւորէր Արտաշիսի դեղն 
իբրև բուն Պահլաւ9 որդւոգ 1ոըդիսէ ^ ի սպառել ալն գեղին* տի– 
րէին տոհմք միւս եղբարգ, որ էին 4արէն9 Սուրէն և քոլր նոգա 
^ոշմ 9 կին սպարապետին Արեագ% իբրև ձարենի 9 Սուր են ի և Աս պա¬ 
հապետի Պահլաւք։ Խորենագին9 ինչպէս ալ լուր նոլնպէս հոս9 փո¬ 
խելով Պարթև թագաւորին Արտաւանալ անունն լԱրտաշէս և ընե¬ 
լով զնա որդի Արտաշրի9 որ չունի հաստատութիւն՝ կու տալ նմա 
ալն երկու եղբալրներն9 \արէն9 Սոլրէն և քոլր մի ևս9 մինչ ար– 
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տաբին ժամանակակից պատմութիւնն Տակիտ*> Գովս♦ * Գիոն՝) գի- 
տեն Արտաւան և. ոչ Արտաշէս, 1ւ խւ տան նմա արդարև, երկու, 
եղբայր ք բայց ոչ \արէն և. Գուրէն, այլ Վ^արդան և Գոտարզ։ %ֆ– 
տենբ ևս, թէ հակաոակ կարծեցեալ օրինացն Արդար ու, որպէս 
կամի Հ՚որենացին՝ Արտ ալան կ*սպանուի (41)> և կը թադաւորեն 
եղբարբ նորա Վ^արդան և Գոտարզ (իբրև Արշակ Ե« և 1՝Ա,—50) 
մինչև ի Վազարշ Ա* (Արշակ 51 — 91) նոյն Պահլաւ ցեղէն, 
առ. որով հաստատու եցան իրբ ոչ Պարթևաց միայնք ա/^1ւ Հայոց* 
(Տէււ և Գաթըրճեան, Տիեզ* պամ• Հա* ք՝* 99—107)* 

Ւ*որենացին ի դնելն Պարթևաց այն ազդաբանութիւնն, աո.- 
նլով չենբ գիտեր ինչ աղբերէ% ունէր նպատակ, որպէս թուի, ցու¬ 
ցնել, թէ ինչպէս նախախնամ ու թիւնն գիտաց շնորհել Հայոց Լ«ւ«.– 
սաւորիչ հի Պարթևական մեղապարտ ազգէն** բանդի կը յաւելուք 
բայց կասկածելով—էԱսեն զսուրբն Գրիգոր ի Սուրենեանն Պա^– 
լաւէ», անտարակոյս ըստ վկա յա բան ութ և ան իմի բ ։ 

Ադիաբենի արբունեաց դարձն ի հրէութիւն չէ ամենևին ան– 
հալանականէ Գաոաջնում գարու անդ նախ բան վՀրիստոս, մանա– 
ւ.անդ յարևելս, այնպէս ընդելեալ էին միտբ մարդկան դէպ է 
միաստուածութիւն՝ որ ոչ հասարակ մարդիկ միայն, այլև երևելի 
ընտանիբ կընդունէին զկրօնս Հր էից, բաց ի թլփատ ութ ե նէ և ի 
խտրութենէ կերակրոց։ Գկզբունբ Պօղոսի արդէն սկսած էին յա– 
րւաջ բան դՊօղոս։ (ՏՀայսմանէ տես (*ընան, Աոաջին դարբ բրիս– 
տոնէութևան, Աոաբեալբ, 

Գալով դարձեալ ի պատմութիւն Աբդարու դարձին ի բրիստո- 
նէութիւն% չէ նոյնպէս անհաւանական, թէ արդէն իսկ ի սկզյբան 
աոաջին գարուն տարածեցալ բարոզութիւն Աւետարանին յԱսորիս 
և ի Միջադետս, ուստի և անշուշտ յնդեսիա, մինչև Աբդարու ան¬ 
դամ միտել ի բրիստոնէութիւն։ 0ակայն կան պարադաներ ի պաա– 
մութեան դարձին Աբդարու որ են վկայաբանական կեղծիբ, զորօրի¬ 
նակ թէ հրեշտակբ, զորս ղրկեց Արդար աո Մարինոս կուսակալ 
կայսեր ի Պաղեստէն և ի Փիւնիկէ% ի դարձին ելին յնրուսաղէմ աո 
քրիստոս, և տեսնելով զսբանչելիս նորա% եկան պատմեցին Ար գա¬ 
րու, որ հաւատաց ի նա «՚ճշմարտապէս իբրև յարդարև որդի 
տուծոյ, և ասէ* Այն զօրոլթիւնբ ոչ մարդոյ են այլ Ա<ւաու(՝քւյք 
զի չիբ ոբ ի մարդկանէ որ կարէ զմեոեալս յարուցանել, բտյց մի¬ 
այն Աս(աււած»է Արդարև բանբ բրիստոնէի եդեալբ ի բերան Ար– 
դարոլ։ ք*այց բան զայս աւելի նուազ հալան ական է հրաւիրել նո¬ 
րա թղթով ղՓթկիչն դալ բժշկել գնա• ա* Ատ ա պատ՜ճէն թըղ~ 
թոյն աո Ւ1որենացւոյն• «Արդար Ար շամ այ, իշխան աշխարհի• աււ 
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8* սուս փրկիչ և բարերար ք որ երևեցար աշխարհին Երուսաղեմա- 
յցւոցդ ովջոլե։ Լուեալ է իմ վասն բո և վասն բժշկութեանգ որ 
յխնին ի ճեռս բո աո.անց գեղոց և արմատոց♦ զի որպէս ասի% տաս 
դու. կուրաց տես անել և էլաղաց գնար և զբորոտս սրբես դ և զալսս 
պիղես հանես ք և որ միանգամ չարչարեալ են երկար հիւանգու- 
թեամբբ բժշկես« դու և զմեռետլս լարուցանես։ Եւ իբրև լուալ 
Վասն բո զալս ամենալն% եգի ի մտի իմում մի լեբկուց աստի• կամ 
թէ գու Աաւաւսք^՜ իցեսք իջեալ լերկեից գորեես զալդ, կամ թէ որ֊ 
գի իցես գու \Լստուեոի և զ**լգ առնես։ Ե>րգ վասն ալևորիկ գրեցի 
ևս աո. բեզ աղաչել ղբեղ% գի աշխատ լինիցիս և եկեսցես աո իս 
և բժշկեսցես զհ իւանգութիւնս զոր ունիմ ես։ Նա և լուալ, զի 
Լրեալբ տրտնջեն զբէն և կամին չտրչարել զբեզ* րաէՏ բ**ղաբ 
մի փոբրիկ ե. գեղեցիկ է իմ, և բա լական է– մեզ երկոցունցս»է 
թուղթը տանողներն որպէս թէ կը տեսնեն զՏիսուս լԵրուսաղԷմ։ 
Նալելով 8ո վհաննու. Ալ է տարանին գր 20 — 23, ուր ըսուաՆ է 
թէ հեթանոսբ ոմանբ ևկաՆ էին ալն տոնին լԵրուսազԷմ և կամ էին 
տեսնել զՏիսուս% աղբիւր Ն*որենացւոլն ալս հեթանոսներով կիմա– 

՛նալ \ձբգարու դեսպաններն, որբ որպէս թէ չհամարձակելով մո¬ 
տենալ Շիսուսի՝ ըսին Փիլֆպպոսի և \ձնգրէիք և նոբա% Ցիսուսի։ 
(Ւււ^ ինբն Փրկիչն—կը լաւելոլ պատմութիւն I*1որենացւոլն—լալնմ 
ժամանակի լորում կոչեացն զնա՝ ոչ աո. լանձնք (թերևս կա մի ասել9 
թէ ունէր ի մտի երթալ լետոլ), րաԱք ք^՜Ղ$ոէ արժանի արար զնաաէ 
Ջիբ տարակոլս, թէ ճարտարութեամբ լարմարցուաՆ է \ձւետարա– 
նին ալն պատմու թիւնն Աբգարու հրեշտակաց• բալց բանբ 8ովհան– 
նու են ալն հեթանոսացա ալսինբն Ցունաց համար, որ մ իտեալ ի 
հրէութիւն% Ղա ակի տոնին կու գալին լտլցելութիւն տա՛ճարին (*լե– 
լելոցն անգր% զի երկիր պագանիցեն ի տօնին^Հ որ, ինչպէս կ*ըսէ 
ք*ընան ք1Նւաբեալբ էջ 253)՝ *էր մին ի նուիրական տեղեաց աշ¬ 
խարհիդ որոլ համբալն տարաՆեալ էր ի հեռաստան, և ուր լինէին 
նուէրբ լաճ ախ տգոլն բան ալլուլ>• հր էական կրօնբ էին տիրող մե– 
Նի մասին երկրին \\սորւոց»։ Ղիարգ և իցէ՝ ալս հրեշտակութիւե 
կամ ալցելութիւն առ Փրկիչն թող համարուի հաւանական ♦ րալց 
բոլորովին զուրկ է հաւանականութենէ քրիստոսի թուղթն, զոր Ւ1»– 
րենացին կը գնէ գրեալ ի ք^ովմալ իբրև պատասխանիդ ուր որպէս 
թէ կքըսէ Փրկիչն• «Երանի իցէ ալնմ որ հալա տալ լիս% իբրև ոչ իցէ 
նորա տեսեալ զիս• զի գրեալ է վասն իմ ալսպէս• Ղի որբ տեսա• 
նենն զիս՝ ոչ հտւատասցեն $իԱք և որբ ոչն տես անեն նոբա հա– 
ւտտասցեն և կեցցեն։ 1՝ւ#^ վասն ալեր զի գրեցեր դու առ իս9 գաէ 
ինձ առ բեզ արժան է ինձ կատարել աստ զամենալն թ*չ վասն 
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որոլ առաքեցալ ես։ Ե*. իբրև կատարեցից զալս* ապա համբարձարց 
աո. ալն որ առաքեացն դիս* եւ լորժամ համբարձալց* առ՜ա քեցից 
ղմի լաչակերտաց աստի իմոց, ղի գցաւո քո բժշկեսցէ և. կեանս 
քեզ և որոց ընդ քեղ են շնորհեսցէա։ Զարմանալի է որ ամենազոր 
Փրկիչն լետ համբարձման իւրոլ կը թողու Աբգարու բժշկութիւնը , 
մինչ կարող էր իսկ նւ իսկ ի հեռուստ անգամ բժշկել զեա բանիս։ 
Թայ ց քնչպէս պիտի հասկցուէր պատ մ ութեան անտեղութիւնը։ 
«&այօ թուվթ— կը լաւելու Հ*»րենացին—եբեր 11)ւաէւ սուրհանդակ 
Աբգարու, ընդ որում և. վկենգանագրութիւն Փրկչական պատկերին, 
որ կալ լնդեսացւոց քաղաքին մինչև ցալսօր ժամանակի*։ 

Թայ որ եէՀ ու նամակներուն ևս պարագաներն, որովք նամա- 
կա գիրն կը կարեէ վաւերական ընել զնոսա, չեն ամենևին բնական% 
երկու բան մանաւանգ, ալսինքն, մի՝ կոչելն Աբգարու զթիսուս* 
Փրկիչք որ վաղահաս էր ակար հաւատացելոլն Արդար ու համար, և 
երկրորդ* թէ ոչ տեսնոզք, ալլ չտեսնողք պիտի հալա տա լին ի նտ, 
(բանք որ կ՚ակնարկեն Տովհաննու Ւ. 29 համարն,—*Երանի որոց ոչ 
իցէ տեսեալ և հաւատասցեն*)՝—կը ցուցնեն լալան ապէս 9 թէ նամակ¬ 
ներն գրուաե են լետ խմբագբութեան չորրորդ Աւետարանին, իմա 
ալնպիաի ժամանակ, երբ Նոր Կտակարանին կանոնն առաե էր զիւ֊ր 
վերջին ամբողջոԼթիւնք և հա լա տա լի ք քրիստոսի անձին և պա չտա¬ 
ման վրալ՝ որոչուաՆ և եանուցուաե էին, ալսինքն թէ Ցիսուո 
էր փրկիչ աշթարհի։ առաքեալ լԱսաուեոլ* մանաւանգ թէ Ասա» 
ուաե իսկ։ (Լսինք* տկար հաւատացելոլն Աբգարու։ Ո յ ապաքէՆ 
հրաւիրել նորա զՓրկիչն գալ բնակել ընդ իւր կը ցուցնէ, թէ 
անտեղեակ էր նա տնօրէնութեանց Փրկչին, որ կատարելոց էին 
լնրուսաղէմ, և չուն էր տա կա լին ղնմանէ զպ ատշա՚ճ կարեիս։ 

Այս թուզթք Աբգարու, զորս կը բերէ Ւ1որենացին* աոնուաե՜ 
են, ինչպէս կ՛ընդունի նաև ԳաթըրՀեան, Եւսեբեալ Եկեղեցական 
պատմ ութեան հալեր էն թարգմանութենէն, և որոց աղրիլրք, ինչ¬ 
պէս նաև բովանդակ պատմութեան՝ են լետին ասորական ւՏատեօօնք 
դիւանին Եդեսիալ։ Նւսեբիոս անդ.էտ է միալն պատկերին պատմ ու– 
թեան, ղոր կը թուի թէ չգտալ ալն դիւանին մէջ, ուստի և ալս– 
առասպելն հնարուաՆ՝ է լետոլ քան նամակներունը։ 

Ըսա դլխոլ պատմ ութեան ք. դրո§ ^որենացւոլն* լեա 
համբարձման Փրկչին Թովմաս առաքեալ կը ղրկէ զ&՝ագէոս մին 
լեօ թանասնից առ. Արդար։ Ւովոնգակ գլիտոլն նիւթն է վկա լա բա¬ 
նական (և*քր6Ո(181րօ)ք լի նորանշան դիպօք, ստորին և հետևակ, 
առանց ամենևին պատմական հիման։ համ բառնա չոլ Փրկչին 
մերոլ, կըսէ, Թովմաս առաքեալ, մի լերկոտասանիցն, առաքեագ 
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եմի յեօթանասնից անտի զք^ագէոս ի քաղաքն Նդեսիա բժշկել 
զ\Լբգար և աւեսւարանել րսւո բանին Տեառն։ է\րոյ եկեալ ի տուն 
Տուբիա իշխանի Հրեի։ զոր ասեն լինել /ազգէն Ւագրաաունեա$$ > 
որոլ խոլսեալ լԱբշամալ ոչ ուրացաւ զհրէութիւնն ընդ ալլ ազգա¬ 
կանս իւր9 ալլ նոյն օրինօքն եկաց մինչև հաւատալ ի քրիստոս։ 
Եւ. ել համբալ, նորա (&՝ադեի) ըեդ ամենայն քաղաքն։ Հուեալ 
\\բգարու՝ աս է* Նա է վասն որոյ գրեացն 8 ի սուս» և ԷսկսյՆ կռ 
չևաց պնա։ Եւ ևղև է մ տանելն Փ՝ադկԷ՝ տեսիլ մեՆ երևեց ալ Աք. 
գարու, յևրեաոն Փ՝ադեի* և յաբուցեալ ի գահոյիցն անկաւ ի վերայ 
երեսաց իւրոց և երկիր եպագ նմա9 և զարմազան ամենայն իշխան- 
քրն որ շուրթն կայինք գի ոչ գիտացին զտեսիլն։ Աււ^ր ցնա \Լբգալաք 
եթե Պ՝ու իցես արդարև աշակերտ օրհնելսյն Ցիսուսիք զոր ասաց 
առաքել ինձ այսր9 և կարող իցես բժշկել զցաւս իմ։ Պատասխանի 
ետ Թայէ» Եթե հաւատասցես ի քրիստոս 8իսուս յորդին Աօաօւ– 
եոյ՝ տա ցին խնդրուաեք սրտի քո։ Աււ^։ ցնա \ձբգար* Եււ հաւատտ– 
ցի ի նա և ի Հայրն նորա• վասն որոյ կամեցայ առնուլ զզօրս իմ 
և գալ կոտորել ղԼրեայսն որ խաչեցին զնաք եթե ոչ եր արգելեալ 
վասն թագաւորութեանն Հռոմալեցւոց։ Եւ յայսմ բանե ոկիզբն ա– 
րարեալ Փ՝ադեի% աւետարանեաց նմա և քաղաքի նորա• և ևդեալ 
ձեոն ի վերայ բժշկեաց գնա և զ\Լբդիու պատ ագրոս իշխան քա¬ 
ղաքին և պատ ուա կան յամենայն տանն արքայի« նաև զամենայն 
որ եին ի քաղաքին հիլանդք և ախաաժե**ք՝ բժշկեաց։ Եւ հալա– 
տա ցին ամենեքեան♦ և մկրտեցաւ ինքն 11քքաքւ և ամենայն քա¬ 
ղաքն • և զգոլյւս տա՚ճարտց կռոցն փակեցինք և որ ի վերայ բագ– 
նին և սեանն կային պատկերքն% եաՆկեալ պատեցին եզեգամբ։ Եւ 
ոչ գոք աՆԷր բռնութեամբ ի հաւատս9 բայց օր ըստ օրե յաւելևալ 
ի հաւատացեալսն բազմանային։ Նսկ առաքելոյն Փ՝ադեի ղխոյրարար 
ոմն մետաքսագորՆ մկրտեալ և անուն կոչեցեալ Ազդեք ձեռնա– 
գրեալ ի վերայ Նդեսիայ փոխանակ իւր թո ղու առ արքայի։ Եւ 
իւլւ առեալ հրովարտակ յԱբգարե։ զի ամենեքեան լուիցեն Աւէ– 
տարանին քրիստոսի՝ գայ առ \\անատրուկ քեռորդի նորինք զոր 
կարգեալ եր ի վերայ ա Փ արհին և զօրացն։ ք^այց Արդար յօժարե– 
ցաւ գրել թուղթ առ Տիբերիոս կայսր ք որ ունի օրինակ զալս• 

«Աբգար արքայ Հայոց» տեառն իմում Տիրերի կայսեր Հռոմալ- 
եցւոց խնդալ։ Դիտելով իմ թե ոՀի^*չ եաեկի ի քումմե թադաւո- 
րութենեք այլ իբրև զմտերիմ քո աւելի ևս իմացուցանեմ ի ձեռն 
դրոյ։ Ղի Հրեայք որ բնակեալ են ի դաւառս Պաղես տինացւոց ք 
ժողովես։լ խաչեցին զՓրիստոս առանց իրիք յանցանաց. ի վերայ 
մևՆամեՆ երախտեացն ղոր արար առ նոսա9 նշանս և սքանչելիս9 
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մինչև զմեռեալս անգամ յարուցանել։ Ե«և գիտեա ղի զօրութիւնքս 
այս ոչ են սոսկ մարգոյք այլ \Լստուծոյ։ 9ի և ի ժամանակին լո¬ 
րում խաչեցին զեա՝ արեգակն խասարեցաւք և երկիր շարժեալ տա» 
տանեցաԼք և ինքն լետ ե՛րից ասուր էյ յարեաւ ի մեռելոց և երևե– 
յալ բազմաց։ Եւ այժմ յա մ են այն տեղիս անուն նորա ի ճեռն ա– 
շակերտաց նորա սքանչելիս մեծամեծս կատարէ, որ և առ. իս ին– 
ֆեան եցոյց յայտնապէս ։ Եւ. ա|ք. այսուհետև տէրութիսնգ քո գիտէք 
որ ինչ արժան է հրամայել ի վեր այ ժոզովրգեանն ՀրԷից որ ֆ գտ$* 
գործեցինք և գրել ընգ ամենայն տիեզերս% ղի երկրպագեսցեն ՝Հրիս» 
տոսի իբրև ՛ճշմարիտ \\ստուծոյ։ (1^ լերՖ։ 

\)»բգար կ՝ ընդունի պատասխան ՏիբերԷ* 
Տիբերիոս կայսր Լռոմայեցւոց* Աբգարու թագաւորի Լայոց 

խնդալ։ ՀՀթուղթ մսւերմութեանգ ֆո ըն թ՜եր ցան աո. աքի իմ♦ վասնո- 
րոյ շնորհակալութիւն ի մէնջ ֆեզ հասցէ։ Փ՝ԷպԷտև ի բազմաց մեր 
լուեալ զայս յառա^ագոյն% եցոյց և Պիզատոս ստուգապէ ս վասն նշա• 
նացն նորա9 և եթէ յետ յարոլթեանն ի մեռելոց հա սա տարի մ եղև 
բազմաց թէ \\,ստուած է՛։ Վ^ասն որոյ և ես կամեցայ առնել զայգ 
զոր և գոս խորհեցար։ Այչ քանզի սովորոսթիսն է ոոմայեցսոց 
աստուած ի հրամանէ թա գա սոր ի միայնոյ ոչ նստոսցանել9 մինչև 
ոչ փորձեալ քննեսցի նա ի սինկղիտոսէն՝ վասնորոյ և իմ յայտնեալ 
ղրանս զայս սինկղիտոսին% արհամարհեաց սինկղիտոսնք ղի ոչ քննե» 
ցաս նա յաւսաջագոյն ի նման է։ 11^ մեք տուտք հրաման ամենայն 
ոսմեք որում և հաճոյ թոսեսցի Ցիսոսս՝ ընկալցին ղնա ըեգ 
տոսաես է և մահ այնոցիկ սպառնացեալ որ չարախօս կայցեն ըղ» 
քրիստոնէից։ Եւ վառն ժոզովրգեանն ԼբԷից որ յանգգնեցան խաչել 
զնաք զորմէ լսեմ թէ ոչ արժանի խաչի էր նա և մահոս9 այլ պատ- 
ոսի և երկրպագոսթետնք յորժամ առից պարապումն ի պատերազմէս 
0պանիացսոց ապստամբողաց յինէն՝ քննեալ հատոսցից նոցտ զար» 
ժաևնֆ։ 

\ճբգար կը գրէ երկրորդ անգամ թուղթ՜ առ Տիրեր♦ 
«\1*բգար արքայ Լայոց» տեառն իմում Տիրերի կայսեր Լռոմայ- 

եցւոց խնդալ։ ՀԼթուղթն գրեալ ըստ արժանի քոյոյ տէրութեանգ 
տեսիք և ընդ հրաման մտաեութեանգ քո ուրախացայ« և եթէ ու 
ցասնուցուս ինձ՝ գործ սինկղիտոսիգ յոյժ այպանելի է» քանզի առ. 
գոսա% ի քննութենէ մտրգկան տոլեալ լինի աստուածութիէնն։ 
Ել. արգ այսուհետև եթէ ոչ ւիեիցի հաճոյ \Լստուածն մարգոյնճ 
\Լստուած լինել նա ոչ կարէ* և իբրև յայսմտնէ մարգոյն արժան է 
քաւել ղ\\ստուտծն։ 1այց քեզ տեառն իմոյ հաճոյ թուեսցի առա» 
քել զսւյւ ոք յնրուստղէմ փոխանակ Պիղատոսի* ղի լուծցի նա ա* 
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նար գան օք լիշխանութենէն լոր կարգելեր զնա, վասն զի արար 
պկամս Լրէիցն և խաչեաց վՀրիստոս ի տարապարտուց առանց 
քոլոլ հրամանի։ Ո^ք լին էրլ քեղ ըղձամ*։ 

լքՀալս գրեալ \Լբգարու՝—լաւելու I*որենացին— զհաւասար թրղ– 
թ՜ոլն եդ ի գիւանի իւրում որպէս և. զտլլսն։ Պրետց եւ առ. Ներ– 
սեհ մանուկ արքալ Ասորեստանի ի Ւաբելոն* 

աԱբգար ար բալ Հալոց* որգյւոլ իմում %երսեհի խնդալ։ *Լգիր 
ողհունի բո տեսիք և զՊերող չունի ի կապանաց, և. զվնաս նորա 
խ՛ոպի նմա* և եթէ կամ իցէ քեզ կարդեսցես զնա ի վերակացու- 

թիլն ՆինուԷիք որպէս և էլամիս։ Այչ վասն ալեր •ժ Գրհեր 
առ իսք թե տուր անել զտլրդ բ^՚իշկ որ գեշանաւգ առն է և քարոզէ 
ալլ Աււաուած՝ ի վեր քան զհուր և. պջ*։ւրք զի տեսից և լուալց 
դմա՝ նա ռչ էր բժիշկ ըւ§տ արուեստի մարդկանց ալլ աշակերտ 
էր (1րդւոլն Սւսւոք|(.է*ււ| արար չի հրոլ և քյրաչ» և վի՛ճակ հասեալ 
ի կողմանս Հալոց առաքեցաւ։ ք՝աչւյ ^րնկերաց նորա գլխալորաց 
Սի։քովն անունք նա ի կողմանս Պարսից առաքեալ է* խնդիր **»-• 
րարեալ լուիցես նմաք լորժամ և. հալրն քո \ձրտաշէս։ Եւ նա 
յւժշկևսցէ զամենալն հիւտնդութիւնս և ճանապարհ կենաց ցուցցէ*։ 

«եւ լաւել ևս գրեէ V^որենացին, առ \Լրտաշէս արքալ 
Պարսից օրինակ ղալս♦ 

(ԺԼբգար արքալ Հալոց• \ձրտաշիսի եզյբօր իմում Պարսից 
ար քալի խնդալ։ Պ*իտեմ զի արդ լուեալ է քո վասն Տիսուս ի ՝Հրէս– 
տոսի Օրդւոլն \Լստունոլ զոր խաշեցին Հրեալքն9 որ լարեաւն ի մե¬ 
ռելոց ք և առաքեաց զաշակերտսն իւր ընդ ամենալն տիեզերս՝ ու¬ 
սուցանել ընդհանուր։ Եւ. մի լաշակերտաց նորա գլխաւորաց էՅիմովն 
անուն՝ է ի կողմանս քոլոլ տէրութևանդ։ Ա||ք. խնդիր արարեալ դտցես 
զնա> և նա բժշկեսցէ զամենալն ախտս հիւանդութեանց որ ի ձեզ 
և ճանապարհ կենաց ցուցցէ♦ և հաւատասցես բանի նորա9 դու 
և եղբարք քո և ամենեքեան որ հնազանդին քեզ կամաւոր։ Չի 
ախորժելի է ինձ զձեզ ըստ մարմնոլ ազգականս՝ լինել ինձ մտերիմ 
հարազատս և ըստ հոգւոլ*։ 

«Եւ մինչդեռ պատասխանի ալսց թ*ւթո$ ՈԼ էք ընկալեալ վախ¬ 
ճանի \Լբգարիոս, թագաւորեալ ամս երեսուն և ութ*։ 

Ւէչ որ ըսինք առաջին երկու Հեամտկներուն համար՝ կրնանք 
ըսել նաև ալս վերջիններուն համարք թէ են լետին զորեք և ոչ 
\Լբդարու անձին և ժամանակին։ Ոչ ալլ ինչ կը գտնենք նամակնե¬ 
րս ւն մէ9 առ Տիրեր և առ տլլս՝ եթէ ոչ$ ինչպէս տեսանք՝ կատա– 
րեալ հանգանակ հաւատոլ ըստ \Լւետարանաց 9 զոր կը թուի ի ձեռին 
ունել հեղինակ նամակներուն։ 1՝* և 0** դարերուն քրիստոնէէ և ոչ 
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քրիստոսի չար ու. թեն էն 2 կամ 3 տարի յեաոյ դարձող II րդարէ էք*թ~ 
նա սպասուիլ այնպիսի կատարեալ դաւանութիւնք որ գրեթէ բան 
առ. բան աոնուաՆ է Ս%ւետարաններէնք զոր օրինակ թէ տալր նա 
կոլրաղ տեսանել, կաղաղ գնար սրրէր զրորոտս$ զայսս պիղհս հա֊ 
նէր, րժշկէր զորս միանգամ տանջէին երկար հիւանդութեամբք, 
լարուղանէր զմեռեալս* թէ Հրեայք տրտնջէին գնմանէ և կամ էին 
սպան անել գնա♦ թէ կա տա րելող էր յՆր ուսազէմ՝ ինչ բանի համար 
որ ևկաՆ էր 9 և ապա համ բառնա լող առ այն որ առաքեաղն գնա* 
թէ ի Ժամանակին՝ լորում խաչեղին գնա՝ արեգակն խաւարեղաւ* 
երկիր շարժեալ տատ անեղ ալ» թէ յետ երիղ աւսւրղ լարեալ ի մե֊ 
ռելող և֊ երևեղալ բազմաղ, ա* հ։ 

Ս*ռանձին գիտոզութեան արժանի են սա կէտեր/նք որ ոչ կր 
նուազեղ ունեն միայն, այլ և. կր բառնան նամակներուն պատմա¬ 
կան և ժամանակագրական 1աըզը* նախ՝ ար ֆայ Հայող անունն ք 
տբոլաե \\րգարու ի թղթին նորա առ Տիրեր և Տիրերին առ նա՝ 
չէ պատմական։ Տիրեր չէր կրնար կոչել զՍ,րգար Հաբ բայ Հայող» 
ի ժամանակին՝ երբ \Լրտաշէս (ՀԼենոնք 18), 1ւ ատ •Հհ («) 
կը տրուէին հետ զհետէ (տես մասն (՝♦ գլ* ԺԱ») թագաւոր Հայող 
ի նմին իսկ Տիրերէք մինչ \1րգար էր «իշխան աշխարհիտ եղա պետ 
(է07ր«ք*Հ0Հ) Աւռհա լաստանի ընդ ազդեղութեամր Հերովդիք չունենա- 
լով մասն Հայող հետ։ 

Ջէ ամենևին հալանական9 թէ Պիզատոսք ինչպէս նամակը 
կու տայ ըսել Տիրերի՝ գրաե էր Հստուգապէս» առ նա վասն նչա¬ 
նաղն ք րիստոսի, և թէ յետ յարութեան ւհաւատարիմ եզև բազմաղ 
թէ Աւ/|քւու֊ա&* էր»* չէ հա լան ական նոյնպէս ա սելն Տիրերի, թէ 
Հյորժամ առիղ պարապումն ի պատերազմէս Սպանի աղ լող ապստամ- 
բողաղ յինէն՝ քննեալ հատուղիղ նողա (1բէիղ՝) դարժանն—Տիրեր 
չունեղաւ ամենևին պատերազմ Սպանիաղւող հետ։ 

\\սեյն \\բգարու առ Տիրեր ք թէ «ւայժմ լամ են այն տեղիս անուն 
նորա ի ձեռն աշակերտաղ նորա սքանչելիս մեՆամեՆս կատարէ»* 
և առ \\րտաշէս9 թէ Հառաքեաղ զաշակերտս ի*~ր ամենայն 
տիեզերս ուսուղանել ընդհանուր»՝ կը ղուղնէ թէ գրոգը չկարէր 
լինել Սբգարք այլ այլ ոք բազում ամոք լեաոյ քան գնա• քանզի 
աշակերտաղ ղրուելն ընդ ամենայն տիեզերս, որ ակնարկէ Ս՝ատ– 
թե ոսի ԻԸ. 19 կամարը — Հ%նաղէք, աշակերտեղէք զամենայն հե¬ 
թան ոսս»—չեղաւ իսկ և իսկ առաջին 2 կամ 3 տարիներուն մէ$, 
մինչև գիտել և վկայել Ս^րգարուք թէ «ւսքանչելիք մեՆամեեք կա¬ 
տար էին ի ձեռն աշակերտաղ նորա ընդ ամենայն տիեզերս»։ *\՝ար֊ 
ձեալ9 թէ մին ի գլխաւոր աշակերտաղ Սիմոն ղրկուահր էր ի կող– 
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մանս Պարսից (ֆաբելոնւ)։ էակնարկէ Պետրոսի ըեՆալուաՆ Ա* թուզ* 
թ՛րեք Ե* 13, ուր կը ւիշուի Ւաբելոն իբրև. վի՝ճակ Սիմոնի, ալն է 
Պետրոսի, ըստ մեկնութետն նախնի հարց ոմանց» \Լպաբէն 
ուարին, նա անհնարին իոկ էր \\բգարու գիտել եկեղեցական պատ– 
մութեան ալս նուրբ խնդիրներն և հիմնել, ի նոսա իւր թուդթերն։ 

Նաև գրելն \ձբգարու թուղթ՛ առ. Ներսեհ ոմն մանուկ ար բալ 
ՀԼսորեստանի ի Ւաբելոն, որդի Ս*րտաշիսի ար բա լի Պարսից՝ չունի 
ամենևին հաստատութիւնք բանգի ոչ Ներսեհ կալ, ոչ \ԼրտաշԷս 
Պարսից թագաւոր, և ոչ Ւաբելոն լ\Լսորեստանի ալն ժամանակին 
պսոոմութեան մ էջ։ ՏիւլորիԷ ևս զարմանալի կը գտնէ Ւաբելոն 
լ\Լսորե ստանի։ I11Աթենացին կ՝ըսէ, թէ \\բգար լառաջ բան ղրնգու– 
նելն պատասխանի ի*֊ր թուղթերուն առ Ներսեհ և առ \Լրտաշէս% 
մ եռալ։ Ասք ա թուղթերը գրուեցան 37-ին մօտ, որ է \Լբգարու մա– 
հոլան տարին♦ արդ ալն թուականին և վաղ իսկք մինչև 41 կը տի- 
րէին Վ^արդան և %ոտարզ (\ձրշակ Ե» և եղբարբ* ով էին ու¬ 
րեմն ալն Ներսեհ և ՀԼրատշէս հալր նորա։ 

Աբգարու դարձին և թղթակցութեան վրալ մեր բննութիւնը 
կը բովանդակենբ ըսելով, թէ աղբիւրն, ուստի առն ու \°որենացին-- 
բանգի չէ իրաւտցի ըոել թէ Ւ1որենացին կ սաեղՆու անձամբ—էր 
գորե ասորւոլ ուրուբ դպրոցին Եդեսիալ, իբրև Ա» դարու Ննունդ, 
թէպէտ չէր հին բան և քար լետ քրիստոսի, գորե՝ որււյ 
նմաններն բազում էին ի գիւանին նդեսիալ, և որ, եթէ կ* ընեալ– 
ուին ժամանակին լառաջ բան ղ^րիստոս, կամ իբր Ժամանակակից 
նմա% կը կրեն լալտնապէս առասպելական դրոշմ։ ՝(Տես (1ընան♦ 
Պաւք« Ս4ւ/ լեզ* ^քրբ <14»)ւ 

Հէրդարև ոմանբ լարդի բննչաց, ինչ։գէս Տիլլմոն գաղղիացի, 
ք*աւէ անգղիտցի և Վ^էլտէ գերմանացի, ըստ *\՝աթըր՚ճեանի, արգա– 
րացուցին իւի բ իւի բ զթուղթն քրիստոսի առ \ձբգար Լթէպէտ 
ալլբ առ հասարակ կը մերժեն^ք զբան թղթոլն «երանի իցէ ալն մ 
որ հտւատալ լիս իբրև ոչ իցէ տեսեալ զիս՝»։ և Հգրեալ է վասն 
իմ, ղի որբ տեսանենն զիս՝ ոչ հաւատասցեն լիս, և որբ ոչն տե¬ 
սան են՝ նոբա հաւատասցեն և կեցցեն»։ հանելով ոչ ի բանն 8ով– 
հաննու Ե* 29, ալլ ի բանն Եսալեալ 16—ձՍրոց ոչ պատմե– 
ցալ վասն նորա% տեսցեն, և որոց չիցէ լուեալ ի միտ առցեն, և 
ԿԵ. 1« հ&ալտնի եղէ ալնոցիկ որ ղինէն ոչ հարցանէին, գտալ ալ– 
նոցիկ որ զիսն ոչ խնդրէին»։ 8ալտնի է սակալն, թէ բռնի է մեր¬ 
ձեցումն, և բանբ թղթոլն կը նալին ի բանն Շովհաննու։ Ւսկ պատ¬ 
կերին պատմութեան համար սաչափ միալն ասէ Գաթըր՝ճեան, թէ 
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ոչ նւագր9 ա/լ /աո.աջ քան գնա Ւ1սրեն աքին կը /իշէ զա/ն պաա֊ 
մութիւն։ 

ԳաթըրՀեան կը թուփ արգարացունել մանավանդ Տիրերի թույլ՝֊ 
թըն աո. Դրգարք ուր ըսուաՆ է թէ Ներակո/ան մերժեք զաոա֊ 
ջարկութիւն Տիրերի% կարգել կֆրիստոս /ԴստուաՆս* ՍԼււ ալս կը 
թուի լենուլ Գաթըրճեան ի վկա/ութիւնն Տերտուղիանոսի (Պատաս¬ 
խանատու* Ե.) թէ օւՏիրերիոս /որո/ ժ՜ամանակ սն իսկ եմ ուտ /աշ¬ 
խարհ քրիստոնէութիւն9 /որժամ պատմեք աւ նմա /Դսորւոք Պաղես- 
տինացւոք որ ինչ ի /ա/տնութիւն Հշմարտութեան աստուաՆեզԷն 
մարգո/ն էր՝ հան նա զամենա/ն /անդիման Ներակուտին /աւելուա- 
Նով առաւելութեան վճուո/ն իւրո/։ Այյր Ներակո/ան $ քանդի չէր 
ինքնին քննեալ մերժեաց։ Ւսկ կա/սր եկաք /աոաջնում խորհըր– 
գեան իւրում, սպաոձւացեալ պատուհաս որոք ամրաստանն կա/դեն 
զքրիստոնէից»։ ֆա/ք խնդիր ա/ն չէ, թէ զՇիսուսէ իրրե֊ զՄեսիա/է 
աեղեկութիւն տրուեցաւ Տիրերի /Դսորւոց ոմանք Պաղեստէնաքւոք 
(թէպէտ ա/ս ևս չթուիր հաւանական^* և Տիրեր աո.աջարկեք Նե– 
րակուտին աստուաՆացունել զ&իսուս9 և չեղաւ ընդունելիք ա/լ թէ 
Տիրերի աոաջարկոլթիւնն եղաւ ի թելադրութենէ թղթո/ն Դրգա֊ 
րու։ 0ակա/ն դիտողութեան արժանի է9 որ հարկ չկար ամենևին 
Տիրերի արգելուլ ամրաստանել զքրիստոնեա/ս, քանդի քրիստոնէիք 
դէմ հալաՆմունք դեռ. սկսաՆ աո. Տիրերիւ (14—37), 
տա կա լին ի խանձարուրս էր քրիստոնէութիւն9 նա գրեթէ անՆա֊ 
նօթ իսկ։ 

Հ՚որենացւո/ն ք՝* գպրսւթեան Լ1)** գլուխն է վկա/արանական ։ 
3 ետ ասելո/ք թէ Հ/ետ մահուանն Դրգարու ր աժ անի թ ադաւոր ու¬ 
թի ւնն Լա/որ /երկուս. քանզի Դնանուն որդի նորա կապեաք թագ 
թագաւորել /Նդեսիաք և քեււորգի նորա Սանատրուկ ի Հա/սկը 
խօսի զնահատակութենէն &՝ադէոսի և ֆարթողիմէոսիք իրրև տուտ– 
քելոք Լա/ոց։ «Ւ սկզրանէ իրրև ամոլ և աոաքեալ համարեալ է 
ընդ &՝ադէոսի՝ և ֆարթոդիմէոս9 րտ/ց անստո/գ իմն է պատմու• 
թիւնն» (%աթըր՝ճեան^։ Դրգարև ֆուգանդ9 որ ստէպ Հաթոո֊ն կամ 
*վի՝ճակ՝» ֆ՝ադէոսի կանուան է զՀա/ս՝ չ/իշեր ամենևին զֆարթս֊ 
ղիմէոս։ 

Զարմանալի է որ Հս*/ք մոոցաՆ են զ$՝ոմաս9 զոր պարտ էր 
մանտւանգ կոչել պաշտպան Լա/ոց։ Նմա /անձնուեքաւ9 եթէ պարտ 
է հաւատալ աւանգութեան% դրել պատասխանի թղթո/ն \Լրգարուք 
և նա էր դարձեալ որ ղրկեք զֆ՝ադէոս։ է" որենաքՀ\ն9 հալա տարի մ 
իւր սովորութեան՝ հոս ևս կը քուքնէ մեզ իւր աղբ իւրր♦ ճզտանիք 
ասէյ որ ինչ աո. սոդա ժամանակաւ (Դնանուան և Սանատրկո/)* 
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լառաջագոլն գրեալ քայլող» իմա զգալուստ առաբելոլն է Լալս (տլս– 
ինբն գնալն ք^ագէոսի աո. Նանատրսւկ լետ դարձին \Լբգարուր 
ինչպես պատմեց Լ1՝» գլխոլն մ էջ), հավատալն 0անատրկոլ և թո– 
Ղոլ֊լ զհաւատն լերկիւղէ նախարարազն Հալոց, և կատարումն տ– 
ռարելոլն և. որ ընդ նմա ի գաւառին Նա լար շան որ ալժմ կոչի 
\Լրտազ, և պա տա ոթումն Հարին նւ լիլսսր գալ և ընդունել զմ ար¬ 
մին առաֆելոլն, և. առնուլ անտի աշակերտացն և թաղել ի դաշ¬ 
տին, և մարտիրոսանալ թագաւորի գոտերն Նանգխտոլ հուպ ի ՛ճա¬ 
նապարհն, և աստ ուրեմն լալտնել նշխարաց երկոցունց և. փոխել 
քառապարն։ Այււ ամեն ալն, աս է, որպէ-ս ասացաՀ լալլոց պաամեալ 
է լա ռաջա գոլն Հան գմեզ, ոչինչ կարևորագոլն համարեցա հ ոճով 
երկը որ գել։ *Նոլնպէս և որ ինչ վասն կատարմանն \Լգգէի, աշակեր¬ 
տի առա բելոլն լՆգեսիա լորգւոլն Աբգարու գտան ի լաԱոց պատ– 
մեալ լա ռաջա գոլն Հան զմեզ»։ Ջի Հ տարակոլս, թէ առ \Ըորենացւով 
և լառ աջագոլն իսկ կալին վկալարանական գրուաՆնել։ ասորերէն 
կամ լունարէն Աորոց մին կր Ղ^եբուբնա) զգարձէն ՀԼբգարու և 
զանուանեալ առաՀելոց Հալոց $՝ագէոսէ և Ւարթոդփմէոսէ ևս և 
քսչ<ր ոնէ։ կալին ալսպիսի գրուաՆներ, որ համարուաե էին 
պատմութիւն Հալոց% լալտնի է ե. ի ֆուգան գալ, որ կը ղնէ լտռաջ 
Հան ղիւրն ուրիշ երկու պատմութիւն, որ կը թուին լինել երկու 
վկա լա բան ութ ի ւնր, մին1 զառաջնոլ գարձէն ի ձեոն Փ՝ագէի աո~ 
Նանատրկաւ, և երկրորդն՝ հխրկրորգ գարձէն ի ձեռն Լուսաւորչին 
առ Տրգատաւ (Տես ֆուզ* Ա#)* 1”որենացին կը քիշէ նաև զկտ– 
տարումն Նիմովնի, զոր չգիտեր թէ ով էր I՝» Ւալց մեՀ 
թողեալ զալս ամենալն, իբրև արտաՀոլ մեր նպատակին՝ գանը առ 
Նանատրուկ ։ 

\)անատրուկ էր* Ըստ ^որենացւոլն, քեռորդի \Լբգարու, զոր 
որպէս թէ \^բգար առ կենգանութեամբ իւրով Հևկարգեալ էր ի հն֊ 
րալ աշխարհին» ալս ինքն ի վերալ Մեեին Հալոցի և զօրացն, և որ 
լետ մ ահուն \Լբգարու <Հզօրս ժողովէ ի ձեռն Հաջացն ֆագրատու– 
նեաց և ԱրՆ րունեաց գալեկաց իւրոց՝ թան ել տալ պատերազմ ընգ 
որգիսն \\բգարու, զի բոլորին տիրեսցէ թագալորութեան», մերժե֊ 
լով գորգին Աբգարու զԱն անունն, որ նորոգեց հեթանոսութեան 
պաշտօնը, սպան քԱքքւէ» րա19 ինրն սպանալ արկաեիւ, ալս- 
ինբն ի սեանէ, որ իլնալով ի վերնատանէ ապարանիցն ջախջախեց 
զոտս նորա։ «Եւ իսկոլն, կ*ըսէ, պատգամ բնակչաց Հազարին եկն 
առ Սանատրոլկ, խնդրելով էզալման ուխտի, զի մի վրք-ովեսցէ զնո– 
սա ի Հրիստոնէութեան հաւատոց, և նորա տացեն զք ազաբն ի 

լետոլ ստեաց* նա և ձեռս և զգանձս թագաւորին» զոր արարեալ 
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զամենալն զա լակ տանն Ա^աքաւ մաշեաց սրով բաց լազջկանց։ 
զորս եհան ի քաղաքին բնակել ի կողմանս Լաշտենից»։ 

Ւ գլուխն ԼՋ« լառ. աջ կը տանի V* որենացին զպատմութիւն 
Աանատբկոլ, որոլ գորեերը չհամարելով լի շա տա կաց արժանի* կը 
1իշէ ւէիծւլն զշինութիւն Մերն աք. որպէս թէ Ա անատրուկ նորոգեց 
զալն ի հիմանց, որ խախտեալ էին ի շարժմանէ, և կանգնեց զփ*֊ր 
պատկերն ի միջի, *մի գրամ ի ձե/ւին անելով*, որ կը նշանակէր* 
թէ էի շինել թաղարիս ամեն ալն գանձքս Նախեցան, և ալս մի ալն 
մնաց*։ ճամչեան ալն չափ “ճշմարիտ կը համարի ալս պատմութիւնը* 
մինչև թուել ընգունել ոմանց ստուգաբանութիւնը, թէ II հրին է 
աղաւաղեալն հալեր էն րաուին (է)քէււււ|| մին9։ Ար գար և ամէն անտե– 
ղուիՒիւն պարտ է ընգունել, արգարացունելու համար զի* որենացին։ 

1^ալց ի* որենացին, սիրող ստուգաբանութեան% էքստուգարանէ 
նաև զանունն Սանատրուկ, իբրև Հտուրք |)անոաա|»« — *ք*ալց թէ 
ընդէր Սանատրուկ կոչեցաւ* ասելի է։ Փանզի լաւուրս ձմերալնոլ 
ճանապարհորգեալ ի Հալս քսլր Աբգտրու Աւ^է՝ պատահէ րրոլ ի 
լերինս Կորդուաց. ցրուեաց զամենեսեան մրրիկ, մինչ ոչ գիտելով 
ընկեր զընկեր% ընդ որ վարեցաւ։ Նսկ գալեկին նորա I)անոտալ, 
քեռ. Ւիւրատալ Ւագրատունւոլ, կնոջ Ւ1որենալ Արերունւոլ, աուեալ 
զմանոլկն, քանզիւ տզալ էր* եգ ի մէջ ստեանց իւրոց, մնալով ի 
ներքոլ ձետնն ղերիս տիլս և ղերիս գիշերս։ ՏԼորմէ աԱռասպելա¬ 
բան են, եթէ կենդանի իմն նորահրաշ սպիտակ լաստուաՆոցն աււա– 
քեալ պահէր զմանոլկն։ ք՝ալց որչափ եղաք վերահասու* ալսպէս է• 
շուն սպիտակ ընդ խնդրակսն լեալ, պաաահեաց մանկանն և դալե– 
կին։ Արդ կոչեցաւ \3 անատրուկ, ի դալեկէն զանուանակո չութիւնն 
աՈռեալ, որպէս թէ տուրք անոտալ։ Սա իՒագաւորեալ լերկոտա• 
սաներորդի ամի Արտաշիսի Պարսից ար քալի, կեցեալ ամս երեսուն* 
մեէւաւ լորսի, նետիւ ուրուք դիպեալ փորոտեացն, իրր թէ վրէժս 
հաաուցեալ ընդ չարչարման սրրյոլ դստերն*։ 

Ջէ պարտ մաւանալ սակալն, թէ անունն \)անատրուկ կալ ի 
պատ մ ութեան լաււաջագոլն իսկ քան զալս Ս անատրուկ։ Աին ի Պար¬ 
թև թաղալո բաց, Արշակ ԺՍև (86 — 70 ն* ք♦ զ՝$ր*) կը կոչուէր 
Սանատրուկ, ըստ դահեկանաց, և թարգմանիչ 1՝* 0՝ա* 
կարալեցւոց կը կ ոչէ Ս անատրուկ զՀՏենեքերիմ արքալ Աո որ ես տանի։ 
Ւ1որենացին լարելով–^Ղ^երուրնալ որդի Ափշադարալ գպրի գրեաց 
գամ են ալն զորես որ ինչ լաւուրս Արգարու և Ս անատրկոլ, և եդ 
ի դիւանին լԵգեսիակու տալ գուշակել, թէ դարձեալ Նդեսիոլ 
դիւանն էր աղբիւր նորա, թէպէտ չըսեր, և չէ հաւանական, թէ 
անձամբ քաղեց զալսոսիկ 1°որենացին ալն համբալաւոր ասորական 
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դիւանէն, որ իբրև հասարակաց տեղի է ^որենացւոլն ալն ժամա¬ 
նակին պատմութեան։ Շիշելով ղրան Րընանի, թէ գորեը գի Լան էն 
Եգեսիոլ առաջնոլ գարուն կը կրեն առասպելական գրոշմ՝ անցն ինը 
Հառաջ։ 

ք*՝ոզ խաաւնակութիւնը, որ կը տիրէ \Ըորենացւոլն ալս պատ մ ու¬ 
թ՛ և ան մ էջ, ուր Հազարականն խառն է ընգ եկեղեցականին լի հրա– 
շալեօը, թ։\զ և աղրիւրներու շփոթութիւնը, որ կպտ իմն է ասո¬ 
րական առասպելաց% ժամանակակից պատմութիւնն, զոր կու տան 
մեզ լոլն և հռոմալեցի պատմիչը ժամանակին (Տակ*, %Խվս*, \$ուե– 

֊աոն, *\՝իոն^ և դահեկանը, լալան ի և որոշ թուականօը կը բառ¬ 
նան ամէն տարակոլս, թէ Ւ1որենացին, թերևս նպատակաւ ջնջելո, 
զհետս օտար ազգեցութեան իւր հալրենեաց պատմութենէն, ար¬ 
համարհոտ իմն լռութեամբ թպղլով զանցս բուն Հալոց% Օւռհալաս¬ 
տան ի պատմութիւնը կու տալ մեզ իբրև մի մի ալն Հալոց պատմու– 
թիւն, աննշան Մանովաներով և 1\բգարներով։ Մենը արգէն հա¬ 
մառոտեցինը ինչ որ լիշեալ օտար, բալց ժամանակակից աղբիլրը 
ունին զՀալոց լԱրտաւտզգալ մինչև ի Տիրիթ կամ ի Տրգատ Ա», 
այսինքն Ն-էն նախ քան զ^ր* մինչև &3 լետ քրիստոսի։ ՛հը մնալ 
խօսել սակաւուը զ\)անատրկսլ իբրև արգարև թագաւորէ Հալոցք 
թէպէտ նոր և օտար հարստութենէ, և գրուաՆ Հալոց վրալ։ 

1°որենացին չգտներ լիշատակաց արժանի գորե \)անատրկոլ բաց 
ի շինուաեոլ Մերին Հազարի։ ք^է 0անատրուկ, իբբե֊ թագաւոր 
Հալոց և Օւռհալաստանի, ալն թուականին շինեց պՄեբին վերստին 
ի հիմ անց՝ չիր լիշուաՆ ի պատմութեան։ Ւ ուզանդ զՄեուրս, Հա¬ 
զար առ իւրով ժամանտկալ, ոչ հեռի լԱշտիշատէ, ուր Նփրատալ 
երկու բազուկը կը միանան% կը ւիշէ շինուաՆ ի Սանատրկոլ*-«Ւ 
գետախառնունսն երկուց գետոցն* • • ի հնոցն իմն շինաե Հազար ք 
զոր շինեալ \) անատրուկ ար Հալի, որում անուն տեղւոլն Մեուրը 
կոչի» (ք՝ուզ* 0% Ւ ուզանդ կը լիշէ նաև շիրիմ մեեագորե Սա– 
նատրկոլ զոր Պարսիկը չկրցան ըա կել.—«ք* ալց միալն զգերեզման 
շիրմին Սանատրկոլ ար Հալին ոչ կտրացին բանալ վասն անհեդեգ 
սկա լա գորե հաստաշինաե ճարտարագորե արարաեոցն» (Ւուզ* 

(^ուզանդ կոչելով ալլուր զԾանատրուկ €ա ռաըելաս պանն, և 
պակամալ հնազանգեալ հաւատոցնն՝ կը ցուցնէ թէ չէր անտեզեակ 
վկալաբանութեանն ք^ագէոսի, որ կար ապաըէն առ ի*֊րով ժամա– 
նտկաւ։ 

ք՝ալց Սանատրուկ կը թուի լեալ եղբալրն Փտրսմանալ, Միհրը– 
գատ զոր կացոլց Տիրեր ի վեր ալ Հալոց (35-45)* և ալս 
լալտնի է մանաւանգ լաղիողորմ վախ՛ճան է նորա, կնոջն և որգւոլ 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ 



- 274 - 

(տես Տակիտ* Պտմ* ժք՝, զոր կ՝ակնարկէ և ^որենացիՆ 
ք* Լէ*) ի դասաՀանոսթենէ Հռադամիստալ, Փարսմանալ որդսոլնք 
որոլ և՛ անձին և* բարոսց հանգամանք գրեթէ աներկբայելի կ*ընենք 
թէ է Նրոսանդն Ժւրևնացւոլն։ Ոչ ալս չափ մ ի ալն* Ար տաշէս ևս 
իբր որդի Աանատրկոլ, տղալ9 զոր \*որենտցին կը դնէ Հապրեասլ ի՝ 
կոտորաՆէն Նրուանգալ» և զորոլ պաամոսթիսնն ալնպէս երկար 
կը բերէ անգին հատակոտորներով երգոց վիպասանաց ք աո. որս կը 
ղըկէ վստահոսթեամբ ղկարՆեցեալ Մեկենաս իլբ զք^ագրատունին 
Ծահակ (Իոր* ք*. ԻԹ.)։ ոչ ալլ ոք է՝ եթէ ոչ գարձեալ ՏիրիթՆ 
կամ Տրդատ Տակիտոսի։ ՀՀալս վճիռ. կոս տալ և. կորովին *\՝աթըր– 
՜ճեանք (ալլոսստ ալնպէս երկիսղաՆք ման ալ. անդ թէ երկչոտի նոլն 
համարելով զԱրտաշԷս (՝* Խորենացսոլն ընդ Տիրիթալ կամ Տրդա– 
տալ Տակիտոսի։ ԱՀա բանք նորա* «Ւ բաց եդեալ զհանգամանս 
ժամանակաց, զոր տալ Ս\ Ւ1որենացի պատմոսթեան Արտաշիսի ^ 
(տալով սմին 41 ամս թագասորոսթեան ըստ հաշոսիք ալլ ըստ հա¬ 
մեմ ատ ու.իՒեան գիպացն՝ ասելի քան գամս 75 ընեալելով, ալնաւ 
զի համեմատէ զդէպսն Արտ աչիս ի ընդ ժամ անակաց ներոնի, Վ4ր«– 
պիանոս ք Տիտոսիք Ղ՝ոմետիանոս9 Ներոսալք Տրալիանոսի և Ադրիանոս 
իսկ՝)։ զալս ասեմ և զալլ ևս ինչ հանդամանս պատմոսթեան աո. 
ի*որենացւոլն ի բաց թողեալք ալեչափ ինչ նմանութ՝ իւն դոլ պատ֊ 
մոսթեանն Արտաշիսի (՝. ըստ գիպացն ընեալելոց լերդոցն վիպասա֊ 
նաց՝ ընդ պատմոսթեան Տրդատալ առ. Տակիտալ և Շովսեպալ (տես– 
Էջ 107—124), մինչև. գրեթէ առանց լերկ ոսանաց մարթի նոլՆ 
զերկոսին համարել։ Ղ*լխասոր կէտք համեմ ատոսթեան են՝ Ա« 
և աղերս Պարթևաց և Հռոմալեցսոց ընդ միմեանս9 նոլն լերկոսիՆ 
ևս պատմոսթիսնսն* (՝» Զերկոսին ևս՝ մերժի լալնժամոս թագա- 
սորն Հալոցք և ի ՊարիՒևաց կացոսցանի զօրօք (անդ ի ձեոն Օըմ֊ 
բատալ9 աստ ի ձեոն Վ^ասակալ) թագասոր Հալոց Փ 1*» Օրպէս աստր 
նոլնպէս և. անդ Փաբսման ոմն արքալ Վ^րաց է հակառակ Պար֊ 
թևաց և Հալոց• 1** Ղ*ոմետ ոմն ըստ երգոցն վիպասանաց (Ղ*ոմ ի֊ 
աիոս ^որբոսզոնն Տակիտեալ) եկեալ ի Հռոմալեցսոց կողմանց հա¬ 
կառակ թագա սորին Հալոց հաստատելս լ ի Պարթևաց* Ե. Ե*«– անդ և 
աստ շինոսթիսն Ար տա շատ քաղաքի* Մարտ պատերազմի ընդ 
Ալանաց (երկիցս՝)*—թող ՂաԱ մերձասորտգոլն լիշատակս առ 
խորենացսոլնք որպիսի ինչ հռոմէական զօրաց չժամանել ի դէպ 
ժամոս լօդնականոսթիսն (Երոսանդալ)♦ լետ Ար տաշիս էւ գրասևլոլ 
լինքն զաշխարհն՝ հասանել Հռոմալեցսոցն լեգէոնաց անագան* եր~ 
թալ (Արտաշիսի) ընդ առաջ կա լսեր և ցաՆոսցանել գնաք և ալլ 
ևս նոլեպիսիքւ*։ 
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Նթէ ^աք մ էտ դնէր %աթըր՜ճեան հանդամ տնազ պատմու– 
թեան նախորդածն Արտաշիսի, աքն է պատմութեան \)անատրկոլ և 
Ե|»ուտն դալ՝ պէտէ ընդունէր յաււա^ քան զմեզ, թէ Սանատրուկ է՞ր 
Մ էհ ր դատն և Նրուանդ1 Լրւադամիզդն Տակիտոսէ։ քԼէարգ և 
իցէ% կը թո*~ի թէ աս տուաՆա բանական երկէւղաՆութէւնն բա լա¬ 
կան ազդեց ութիւն ունեցան՛ է սուր եւ հատու մաաց մեր վազեմէ 
կրօնակցին, ուստէ և շատ բան կը շնորհէ պատուոլն և համբալոլ 
ներունէ հայ պատմտգրէնք որոք խոտորելն ժամանակակից պատ– 
մութենէ ոչ էւր լանցանք են, ալլ խորագէտ հնարից աղբերաց 
նորա, որ կհընտրեն ունենալ թ՛ագա լոր պոռնկորդի (Նրուանդ) մա- 
նաւանդ քան ի Հռոմալեցւոց կամ է Պարթևաց տրուան թադաւոր։ 

Ըսսո աղբերաց Ւ1որենացւոլն (^/* Լէ*)՛ ինչպէս I)անատրուկ է 
քեո-որդէ \Լբգարու անլալտ հօրէ, նոլնպէս Երուանդ է ոքրէէ 4.ա~ 
տանուն կխոջ \Լբշակունւոլ*— Հ*\ին ոմն, կ՚ըսէ, լազդէ \Լրշակոլ– 
նեաց, անձամբ խարստի և. խոշորագեղ, վարար, զոր ոչ ոք դիմա– 
դրաւեաց առնուլ կնութեան, ննանի երկուս մանկանս լանկարդ 
խաոնակութենէ, որպէս էսէփալէ զՄինոտովրոս։ Եւ. է զարգանալ 
մանկանցն՝ կոչեն անուանս Նրուանդ և. Նրուազ։ Եւ ի չափ հա– 
սեալ Նրուանգալ՝ էինի սրտեալ, անգամովք Հաղթ։ Օա ի բազում 
իրս վերակացու առա^նորդութեամբ աուաքեալ ի \)անատրկոլ, դտա¬ 
նի երևելի, մինչև ամենալն նախարարազն Հալոց սիրելի էի^*երլ* և 
խոնա րհոլթեամբ և աաւատաձեոնութեամբ զա մ են ալն ոք ւէ^քն 
լանկուցանէր։ Եւ ի մ եո. անելն Նանատրկոլ՝ միաբանեալ թադաւո– 
րեցոլցին զնա աո. անց լագդ է Ւադրատունեաց լինել թագադիր։ Նալց 
ի թագաւորելն իլրում Նրուանդ, կասկաՆ ունելով լորդւոցն Սա– 
նատրկոլ կոտորէ զամենեսեան»։ 

Նթէ պարտ է հալա տալ 1°որենացւոլն՝—և արդարև չթուիր 
հեււի ի ՜ճշմարտութենէ—Նրուանդ, ինչպէս բա բուքն՝ նոլնպէս 
հալեցուաՆովն էր դժնետլ, մինչև համարել դիւական*— «ք՝ա|յ 
ասեն զՆրուանդալ ըստ հմա լիզ դժնե ալ գոլով ական հալեցուա- 
Նով. վասնորոլ ընդ ալդանալ աչալրջացն սովորութիւն ունել սպա- 
սալորացն արքունի՝Լէվէմս \։րձաքարեալս ունել ընգդէմ Նրուանգալ, 
և ի հալեցոլաՆոցն դժնէութենէ ասեն պալթել որձաքար վէմացնա 
Թայւք ալս կամ եզիցէ սուտ և առասպել, և կամ դէւական ինչ առ. 
իւր ունել զօրութէւնս, զի ալսպէս հալեցուաՆոցն անուամբ վնա– 
սեսցէ զորս կամին (է*որ, ք՝. Ւք.)։ 

Ջէ ամենևին ան հա լան ական, թէ Նրուանդ ըստ ^որենացւոլն 
իւր ութևտասն կամ քսանամեալ Լըստ արտաքին պատմոլթեան՝ 
իբրև Լռ ադա միզդ էլր իննամեալ) թադաւորութետն ժամանակ րրաւ 
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գեղեցիկ շինուաեներ. —«Ցալույւս սորա փոխին արքունիքն լ\Լրմա– 
լիրն անուանեալ բլրոյն. քանգի էր հեուացեալ գետն Նրասխք և 
լերկարել ձմերայնոյն, և ի դառնահոտ շնչմանէ հիւսիսոյ պաղա- 
ցեալ ձուլեալ վտակն% ոչ ուստեք ար բո լցումն բա լական թագաւՈ– 
ր ականին գտան էր տեղւոյ։ (Լնդ որ նեզեալ Նրուանգայ, նա և. ամ– 
րագունի ևս տեղւոյ եղեալ ի խնդիր* փոխէ զարքունիսն յարևմուտս 
կոյս ի քարակտուր մի բլուրդ զորով պատ առեալ Նրասխայ ընգ– 
դէմ Ախուրեանն հոսի գետ։ Պարսպէ զբլուլրն, և ի ներքսագոյն 
քան զպարիսպն ընդ բազում տեգիս կտրեալ զքարինսն մինչև յա– 
տակս բ/րոյն հաւասար գետոյն, մինչև դիմել ջուրց գետոլն ի փոր• 
ուաՆնյ յըմպելեաց պատրաստութիւն։ քՀմիջնաբլերդն ամրացուցա• 
նէր բարձր պարսպօք, և դրունս պղեձիս կանգն էր ի միջոցի 
պարսպին ք և ելանելիս երկաթիս ի ներքուստ ի վեր մինչև ցդուռննք 
և ի նմա որոգայթս իմն եաեուկս ընդ մէջ աստիճանացն, որպէս 
զի ըմբռնեսցի* թէ ոք գաղտ ելանելով դա լել կամիցի զարքայն։ 
Ել էր, ասեն9 երկդիմիք որպէս զի մինն լիցի սպասաւորացն ար¬ 
քունի և ամենայն ելևմտից ՛ճանապարհ տուընջենայինք իսկ միւսն 
գիշերային և մարդադաւաց*։ 

նկարագիր Ւ*որենացւոյն կը թուի այս։ Նրուանդ յարևմտից 
Արմաւրի գտնելով քարաբլուր մի մօտ յՆրասխ% պատեց գայե պա- 
րսպաւ, և բացաւ քարաբլրոյն յատակէն մինչև ի յատակ դեաոյն 
ջրանցներ ք ընդ որս կու գար ջուր ի քաղաքն# Ւ դագա թան քա¬ 
րտ բլր ոյն շինեց դուռն ք յոր մարթ էր ելանել երկաթի սանդգով, 
որ ոլնէր երկուստեք աստիճաններ։ 1ք|այ կողման աստիճաններում։ 
վրայ կային եաեուկ որոգայթներք այնպէս որ եթէ ոք յանգէսւս 
ելանէր այն աստիճաններէն% կը բռնուէր։ Ծանդղոյն մի կողմն էր 
տուընջեան համար ի պէտս սպասաւորաց և վասն մտից ելից, և 
էր բաց ի տուընջեան. միլս կոզմնք որոյ աստիճաններին վրայ էին 
որոգայթք% կը բացուէր գիշերը, ով գիշեր այն կամ էր մտնել ի սե– 
նեակ թադաւորին դաւելու համար զնա% կը բռնուէր։ Արդարև զար¬ 
մանալի շինուաՆ, եթէ ճշմարիտ է բան Ւ1որենացւոյն։ 

ՀւՒտյց Նրուանդ շինեալ զքազաքն իւր և փոխեալ անդր գա– 
<քեն այն ինչ յԱրմաւրայ, ուրոյն ի կռոցն ք զոր ոչ օգուտ իւր հա¬ 
մա րեցալ յիւրն փոխել ի քազաքնյ զի մի ի գայխ և ի զոհել անդ 
աշխարհի, ոչ զգուշութեամբ պահեսցի քաղաքն. այլ հ եռա գոյն ի 
նմանէ իբր քառասուն ասպարիսաւ զհիւսիսով նման իւրոյ քա¬ 
ղաքին շինեաց քաղաք փոքր ի վեր այ գեաոյն Ախուրենայ և ան- 
ուանեաց նագարան, այսինքն թէ ի նմա յօրինեալ է ղկազմու– 
թիլն բտգնացն, և փոխեաց անդր զամենայն զկուրւսն որ յԱրմա– 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 277 - 

•–էր* Եե մեհեանս շինեալ զեղբայր իւր զԵրուազ քրմապետ կա» 
ցոլցանէր։ 

Այս երկու, քաղաքներն շինեց Նրուանգ իլյւ ապահովութետն 
համարւ ք^այւյ կա սկան ոտ բռնաւորն չմոռցաւ նաև իւր զուար՚ճու» 
թիւնը9 ուստի և տնկեց տնտաու♦—գՏնկէ և մաքրի մեՆ ի հիւսիսոյ 
կողմ անէ գեօաոյն ք և որմովբ ամրացուցանէք արգելլով ի ներելս ալ» 
եեմունս երազունս ր և զեղանց և զեկչերուաց ազգք և ցէո ս և վա~ 
րազս♦ որ ր ի րազմութիւն աճեցեալ Աքին զանաաւլնք որովբ ուրա» 
խանալր թագա լորն քա լուրս որսոց։ Եւ. անուանէ զան տառն՝ 
Ծննգոց՛»։ 

՛Փան զան տառն գեղեցիկ էր գիլզն ք զոր ձեռակերտ կանուանէ 
^որենացինք և կը պատ մ է ախորժելովփ Հ-Փաղյցր է ինձ ասել և լա» 
զագս գեղեցիկ դաստակերտին Նրուանգակերտիք զոր լօրինեաց նոլն 
ինքն Նրուանգ գեղեցիկ և չբնաղ յօրինուաՆովբ ։ Փանզի ղմիջոց 
հովտին մենի լնԽւ մ արգկութեամբ և պա թառ շինուանովբ9 լոս– 
սալոր որպէս ական բիր» իսկ զմարգկութեամրն% նազկոցաց 
և հոտարանաց րազմութիւն9 որպէս շուրջ զբբօբն զալլ րոլորակու» 
թիլն ական։ Նսկ զրազմութիւն ալգեստանոլ յ իթրեւ զարտևանաց 
խիտ և գեղեցիկ նիր* որոլ հիւսիսալին կողմանն գիր կարակնաձև% 
արդարև գեղաւոր կուսից լօնից գարևանգաց համեմատ։ ի հա» 
րաւոլ հարթ ութիւն գաշտաց՝ ննօտից պարզութ եան գեղեցկութիւն • 
իսկ գետն բերանացեալ գարաւանգօբ ափանցն% զերկթերթիսն նշա» 
նակէ շրթունս։ Եւ. այսպիսի գեղեցկութեան գիր՝ անբթթելէ իմն 
գոգցես ի րարձրաւանգակ թագաւոբանիստն զհայեցուանսն ունի• 
և արդարև բերրի և թագաւորական դաստակերտն»։ V* որ են ա ցին 
Երուանգաշատ կանուանէ բազաբը, և Նրուանդակերտ% գիւղը։ 

բ այժմ ի պա ամ ութիւն Ար տաշի սի ըստ Խորենացւոյն։ Ւ 
պատ մ ութ եան ^որենացւոյն ևս Արտաշէս (Տրդատ) կու գաէ Պար» 
թևաց զօրօբ> բայց ոչ իբրև եղբայր Վ^աղարշու, առաբեալ փոխա¬ 
նակ Նրուանգայ (Հռագամիզգ) ի հեճուկս Լռոմայեցւոց 9 այյ իբրև 
մանուկ ազայ9 որդի \)անատրկոյք ապրեալ ի կոտորան էն Նրուանգայ 
և փախոլցեալ ի Պարթևս♦ կը պատերազմի ոչ ընդ զօրս Հռոմայ» 
եցւոց9 այլ ընդ զօրս Նըուանգայք ուր կը քիշուի և Փարսման՝ վրա~ 
ցի զօրօբ։ Ջյիշուիր այս պատմութեան մէք ոչ ՚Ներոնք ոչ զօրա– 
վար նորա Գ^միտիոս հորբուղոնք զոր գիտէ երգն վիպասանաց, ոչ 
երթալն Արտաշիսի Տրդատ այ) ի Լռոմ և պսակեյն ի *ներոնէ9 և 
այլ բազում ինչ% զոր այնպէս մանր կը պատմէ Տակիտոս։ Այսպէո 
ի պատմութեան Ւ1որենացւոյն հո ոմէական միջամտութիւնն Նան՛» 
կուաՆ է քողովք պարթևականն* ըստ մասին։ Որովհետև արտաբին 
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աղբիւրն, ժամանակակից ք չկար է– լինել սուտ, որ չափ և խստիւ դա» 
ս*ենբ լալանի է ուրեմն, թէ աղբիւր Ւ1որենացւոլն, ինչպէս միշտ% 
նոլնպէս աստ կը ջանալ բառնալ պատմ ութենէն զհեաս օտար ազ– 
դեցութեան։ Տեսանբ Տակիաոս իւր բոլոր պարագաներով♦ տեսնենբ 
արդ զ^որենացին, առ. որում, (Ժող զալն մասնաւոր դիտումն հե¬ 
ռացոլն ե չու զօտարն՝ շատ բան եթէ ոչ ՛ճշմարիտ , գեթ՜ հաւանա– 
կան է։ 

ԱՀա պատմութիւնն Մրտաշիսի ըստ )* որենացւոլն* «ք՝ալց ի 
թադաւորելն իւրում Նրուանգք կա սկահ ունելով լորդւոցն Սաեա* 
տրկոլ՝ կոտորէ գամ ենեսեան. ♦ ♦ Ըաք9 մի ոմն տզալ Մրաաշէս անուն $ 
զոր առեալ ստնտուի նորա^ փախեաւ ի կողմանս Հերալ, ի հովուա– 
վանս Մ աղխ ազան ի Լհանգրուանբ Մ աղխազևան, արբունիդ հովուաց, 
որ էին Մ արաց, ալժմու ՝$ր գերու ցեղէն)։ Լուեալ գալեկի նորա 
1)ւՏբատալ, որդւոլ Ւիւրատալ Ւագրատունւոլ ի \)պեր գալաոփ9 
զյբօթն \)անա տրկոլ 1ւ զգոլժ կոտորման որգւոց նորա*** գալ անցա– 
նէ ի խնդիր մանկանն Արտաշիսի։ (Աղբիւր Խ որենացւոլն, կամ թե¬ 
րևս ինբն ն*որենացինք ո որ և էք ի շնորհուկս Մեկենասին իւրոլ 
0ահակալ Ւադրատունւոլ, ինչպէս բազում ուրեբ* նոլնպէս աստ 
կը մուՆանէ իբրև դլխաւոր դորնող ի պատ մ ութեան \ձրտաշիսի 
զ\)մբատ Ւադրատու նի. հ ռոմ էական աղբիլրն Տակիտոս չգիտեր ըզ– 
\)մբ$ստ, ալլ դիտէ Վ^ասակ ոմն սպարապետ պարթևական զօրուն* 
բալց և ալնպէս չէ անհաւանական, թէ մեն նպաստ եղան Աչւսէւա– 
շիսի (Տր գա տալ) Ւադրատունիբ, թողլով գալեկութեան խնդիրը)* 
(\րում իրազգաե եղեալ ար բալին Նրուանդալ% հետալոլզս առաբէ* 
վասնորոլ բովանդակ ժամանակս ընդ երեսս լերանց և դաշտաց ալ լա- 
կերպեալ շրջելով հետի հանդերձ մանկամբն% սնուցանէ ի հովուտ- 
վանս և լանդէորդսք մինչև պարապ դտեալ ժամ% անցանէ առ 
Ղ*արեհ արբալ Պարսից։ (Ջիբ ալսու անոլամբ ևս թադաւոր Պար– 

ոչ ըստ պատմադրաց և ոչ ըսա դահեկանաց * թերևս րոտ 
դիպաց իմն կամ խորհրդով փոխուաե է անուն Վ^աղարշու ի 
րեհ)։ Ել բանդի։ ալլւ էր Սւքբատ և Նանօթ լա ռաջա գոլն՝ պատ– 
ուի մեեապէս ընդ զօրագլուխսն Պարսից , որպէս և մանուկն ընդ 
որդիս թագա լորին։ 

«ք՝ալց Նրուանդալ զմտաւ աՆեալ, թէ որպիսի՛ չար թադաւորու– 
թեան նորա սնանի ի Մարս, խէթ սրտի լեալ ոչ հեշտալի էր նմա 
բուն։ Հանապազ ի լարթնութեան լալն հոգալով, նաև ի բուն ա– 
նուրջս ահագինս նմին իրի տեսանէր։ Վ^ասնորոլ ի ձեռն հրեշտա¬ 
կս։ ց և պատարադաց խնդրէր հաշտեցուցանել զար բալն Պարսից, 
տալ ի ձեռս զԱրտաշէսք ասելով, թէ \Լրիւն իմ և հարազատութիւն, 
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յքնդէր սնույցանես զմարըգ ՀԼրտաշէս հակառակ ինձ և ի։քոլ թա– 
գալորութեանս , լսելով բանից Սմրատայ յելուղակի, որ ասէ թէ 
որդի է Արտաշէս - անատրկոյ* և ղորդի հովոլաց և զանդէորդաց 
ջան այ առնել ԱրշակունքՀ և արիւն բո և հարազատութիւն համ– 
րա լելով զնմանէ։ Նա չէ սրդի Ատնատրկոյ, այլ ընդ խաբս գտեալ 
0մբատայ զաքար ոմն տպայ բաշաղի։ Նոյնպէս և. աո. 1)ւքբատ ււ^ր 
բազում անգամ, թէ ընգէր այղլ բո սնոտի աշխատութիւնդ, խա– 
բեալ ի ստնտուէգ, սնուցանես ղորդի մարիդ հակառակ ինձ։ Եւ լսէ 
ոչ սիրելոյ բանս պատասխանեաց։ • • • թիկունս արարեալ Եր– 

֊ուանգայ զՀռոմալեցիս՝ ոչ ինչ վտանդի ի թադաւորու թեանն Վ|ր«* 
պիտն ու. և Տիտոսի, ք^ԲքԱով է նոսա ղՄիջագետս։ (ԱՀա ^որենացւոյն 
ժամանակագրական մեՆագոյե սխալներ էն մին—դնել զԵրուանդ առ. 
Վ^եսպասիանոսիւ և առ. Տիտոսիւ, այն է մինչև. 80 յետ ՝$ր*–ի* 
այսպէս ժամանակ թադաւորաց և երևելի երևելի անցբ պատմում 
թեան Հայոց կը խախտին համեմատութենէն% զոր ունեն կայսերաց 
և Պարթև թադաւորաց ժամ տնակներ ուն հետ, և կ* անագանին բա¬ 
ղում ամօբ յՆրուանդայ և այսր• այնպէս որ \Լրտաշէս, որ ըստ 
երդոց վիպասանաց իսկ արդէն թագաւորաՆ էր ի սկզրան կայսր ու– 
թե ան ՛հերոնի (54)՛ լինի թագաւորեալ Տիտոսի վերջին տարին (80), 
այսինքն իբր 27 և աւելի ևս ամօբ յետոյ բան զրուն ժամանա կն, 
և մահ նորա, որ եղաւ Ղ*ոմետիանոսի առաջին տարին (81)՛ լինի ե~ 
ղաե \\դրիանոսի դրեթէ վերջընթեր տարին (115), այսինքն իբր 
<35 ամօբ յետոյ բան զրուն ժամանակն)* 

օՆսկ ի զարգանալ մանկանն \Լրտաշիսի, և ի բազում արու- 
թիւնս բաջութեան ցուցանել դայեկին Սմ ռատայ, հա՜ճեալ ընդ նա 
նախարարբ \Լրեաց% մաղթեն ղյթադաւորն տալ նմա պարգևս1 զինչ 
և խնդրեսցէ։ Եւ յանձն առեալ թագաւորին% աս է ցնախարարսն♦ 
Տեսէբ զինչ կամի այրն բս*ջ։ Եւ նոբա ասեն♦ ԱնքքաՀ րարերարու– 
թիւնգ բոք ոչ այլ ինչ կամի Սւէրատ, բան թէ զարիւնդ բո և հա¬ 
րազատս։ թիլն, զ\Լրտաշէս որդի \էանատրկոյ, զմերժեալն ի թագա– 
ւորութենէ իւրմէք հաստատել յիւրում թագաւորութեանն։ Եւ. 
յանձն առեալ ար բային արբայից՝ տայ ի ձեռն Սւքբատայ մասն ինչ 
ի զօրացն \Լսորեստանի և զզօրս \\տրպատ ականի, զի տարեալ զԱր– 
տաշէս հաստատեսցեն ի դահն հայրենի։ Լօւ.ր հասանէ առ Եր– 
ուանդ յ(\ւտէացւոց գաւառինք եթէ դումարեաց ար բայն Պարսից 
զօր բազում ի ձեռն \)մբատայ, զի ի վերայ բո խաղացեալ աՆցէ 
զմանուկն Արաաշէս ի թագաւորութիւն իւր։ ՀԼայս իբրև լուաւ Նր– 
յււանդ եթող անդ էն զբաղումս ի նախարարազն կողմնապահս, և 
ինքն գնաց ի բաղաբն իւր փութանակի, կուտել առ ինբն զզօրս 
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Հայոց և գ^Լրաց և զկողմանցն Կեսարուք այլ և Միջագեաացն աղեր֊ 
սիլ.բ և տրովբէ էլ էին աւուրբ գարնայնոյ. վասնորոյ երագ ժող*֊ 
վեր ցան զօրբն ամենայն• նաև Մբգամ տանուտէբ ազգին Մուրա֊ 
ցանք որ ի Նննգոցն Մժ գահակ այ, ամբոխ հեաևակաւ։ *քանգի էր 
Նրուանդայ դարձուցեալ ի նա զգահն երկրորդական 1 զոր հանեաը 
էր ի նոցանէ Տիգրանայ և տուեալ էր իւրում բեռ.առնն II իհրդա^ 
աա|« իսկ յետ մահուանն Միհրդատայ ոչ էինէր ումեբ աուեալ9 
մինչև Նրուանգայ դարձուցանել գնա առ. ՀԼրգամ* Եւ. ոչ միայն գնաք 
այլ և ամենայն նախարարազն տայր պարգևս9 և զօրացն ամենե֊– 
ցուն պարգևւէր առատապէս ։ (\°որենացին կոչելով գԱրգամ *ի Ննրն֊– 
գոցն Մժդահակայ»՝ կը թուի ակնարկել Մ արաց գերութիւնը9 զորմէ 
տես յառառնում մասին Պատմութեան մերոյք էջ 195* յօգուաՆ 44*ր 

վ ասն Միհրդատայք եթէ Ւ*որենացին այս անուամբ կ\իմանալ 
զմեՆն Միհրգատ Նւպաաոլ», արբայ Պոնտսսի՝ չթուիր ՜ճշմարիտ 
պատմութիւն։ Թաշ որ Միհրգատ չէր բեռ այր Տիգրանայ9 այլ աներ 
նորա% ոչ ուրեբ յիշուաՆ է9 թէ եղև նա երբէբ պաշտօնեա յ9 պատ֊ 
ուով երկրորդական Տիգրանայ9 իբր թէ փոխարբայ նորա)։ 

«(Ււյ^ Օւքքաա հանդերձ մանկամբն անտաշի սիլ աճապաբէր հա֊ 
սանեչ ի սահմանս Ուտէացւոց։ Ընք առաջ նորա ելին զօրբ այնր 
կոզմաննք նաև նախարարբն զորս եթոզ Երուանդ։ *Լտյն իբրև լուան 
այլ նախարար բն Հայոց% լուեանէին լբանէին և զատչել յՆրուանդայ 
խորհէին* նա և գայն ևս տեսանէին* եթէ զօրբն Հռոմայեցւոց ոչ 
հասանէին նմա ի թիկունս։ Եււ^ Երուանդ առաւել ևս յորգորագոյն՜ 
տայր զպարգևսնք և բաշխէր միոյ միոյ ումեբ ի նոցանէ զգա նձսնւ 
և որչափ առատանայի1 առաւել ևս ատելի լինէր։ ՝$անգի գիտէին 
ամենեբեանք եթէ ոչ առ առատ ութեան տայ9 այլ առ երկիւգէ 
վատնէ։ Եւ. ոչ այնչափ սիրելի զայնոսիկ առն էր 9 որոց շատն տայր* 
բան թէ թշնամի զայնս9 սրոց ոչն տայր պերճագոյնս։ 

«Հայց Սմբատ հանդերձ մանկամբն Մրտաշիսիւ ելան է առ ափՆ 
եովուն ԳԽլամ այ ք ղթիկամբբ ՍբադաՆն կոչեցեալ լերինն• աճապա֊ 
րէին հասանել ի բանակն նրուանգայ։ Աո. համարեալ գրազ* 
մութիւն զօրաց նորա% միայն կասկաեէին ի Մուրացանէն Ա^աւ/այէ 
գի այր բաջ էր և բազում տէր տիգաւորաց։ Եւ. ճամբարն Երօւան* 
դայ էր բացագոյն ի բաղաբէ նորին աւելի բան երեբհարիւր աս• 
պարիսալ ի հիւսիսոյ ի վերայ դետոյն Սախուրեան։ ՏԼայս իբրև լսէր 
Նրուանդ1 ^անէր ընդ առաջ գբազմութիւն զօրացն9 և ճակատէր 
ոչ հեռի յիլրմէ բանակէն։ Նսկ Մրտաշիսի առաբեալ պատգամ առ 
Ս*րգամ նավապետ Մուրացանաց հանդերձ բազում երդմամբբ9 թո- 
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ղուլ ի վեր ալ նորս*՝ գոլV ինչ գտեալ ե յՆրուանգայք և կրկին այլ 
յտւելուլ, միայն գի գՆրուանդ թողեալ ի բաց գնասցէ։ 

(Էլ իբրև, հանգէպ Հա կա տուն Նրուանդայ ելին նշանբ Ար տա– 
շիսիյ ՀԼրգամայ արւեալ զբագմութիւն հետևակացն՝ ի կողմ ելանէր։ 
Ել. Սմբատ հրամայեր զփոզսն պղնձիս հնչեցուցանելք և յառա^եալ 
զ՝ճ ակատն ի*֊ր՝ իըրե֊ գարՆուի յերամս կաբաւուց խոյանա յրւ Նսկ 
նախարարբն Հայոց որ յաջ և յահեակ թևսն եէն% ի նա խառնևալ 
միանայինք էլ զօրբն ՝Լրաց հանդերձ արբայիւն իւրեանց Փարսմա- 
նաւ > թեպեա ^ յան դույլն յարձակմամբ յառաջեալ բախեին՝ արա- 
գապես դաոնային ի միւս կողմն փախուցեալ։ Ե«֊ անդ եը տեսանել 
կոտորան անհնարին գգնդին Նրուանդայ և զզօրաց ՚Միքագետաց։ 
Ել. ի խաոնտկել այսպիսի Հակատուց՝ պատահեն Մրտաշիսի արբ 
բաջր տալրտցիբք ոք*ո9 զոդիս ի քլտ^ եդեալ, նրուանդայ պայմա* 
նեալ սպան անել գԱրտաշես։ Որւււյ դիպեալ հետի ընդ մեջ անցանէք 
Պ*իսակ որդի ստնտուին Ս»րտաշիսիք և սատակեալ գնոսա% ուր և 
զկես դիմաց նոբա ի փսյր բերեալ սուսերաւք գյաղթութիւն ստա- 
ցեալ մեռանի ի վեր այ այսպիսեացս։ Եւ. մնացեալ զօրբն ի փա¬ 
խուստ դառնային։ 

Նրուանգ ձիովն իւրով բովանդակ ասպարեզս անցեսւլ ե– 
լանե ի խանս կարգեալս ի բանակեն իւրմէ ի բազարն իւր* հենեալ 
ի նոր ձիս հանդոյց ի հանգուցե փախչել։ Ել բաջն Սմբատ զհետ 
ւէաեար սաստկագոյնս վարեր գնա ի գիշերի մինչև ցդուռն բազա¬ 
րին։ Եւ. Մարաց գօրացն անցեալ ի կողմն երուանդական գնդին* 
նսեմտւ. ի վերայ գի տկանցն բանակեին։ Ւււ^ Մրտաշիսի հասեալ Նբ– 
սւանդայ ի խորանս նորա բնակեցաւ գալն գիշեր» և այգուն եղելոյ 
գսպանեալսն թաղել հրամայեաց• և անուանեաց գհովիտն ուր ի 
վերայ դիականցն բնակեց ալ՝ Ս՝ արաց մարդք և զտեղի Հա կատուն՝ 
Նրուանգավանք որ կոչի մինչև ցայսօր ժամանակի $ այսինբն եթե 
յտյսմ տեղւոջ վանեաց գՆրուանդ։ Եւ. ինբն չուեաց ի բազարն Նր– 
ուանդայ» յառաք բան գմիջօրեայ հասեալ ի դաստակերտն Նրուան– 
դայք և միաբան դոչմամբ հրամայեաց աղաղակել զօրացն% «0՝այւ ա– 
մատՅք որ թարգմանի Մարս եկնք յիշեցուցանելով զթշեամանսն գոր 
յղեր Նրուանդ առ թագաւորն Պարսից և առ Սմբատք Մար գնա կո– 
չելով։ Յայսմ ի սոյն ձայն անուանեցաւ դաստակերտն ՄարմԷա» 
իբր ի կամաց \\րտաշիսիք բառնալ գանուն Նրուանդայ ի տեղւոջեն♦ 
այս պատՀառ ե անոլանակոչութեան դաստակերտին։ 

«ք՝այց 0 մ բա տայ գիշերս յն զհետ մտեալ Նրուանդայ ք եկեալ սա- 
կաւ վաշտկանաւ՝ զգուռն բազարին պահեր մինչև ի գալն Ս»րտաշիսի 
զօրացն ամենեցուն։ Եւ. ի մարտնչել բաջացն ընդ ամրոցին՝ անձնա– 
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տուրջ եղեն մարդիկ ամրոցին և բացին զդուրւն բաղաջին* 1%ա>կ 
մի ոմն ի պինուորացն մ տհալ եհար վաղերը զգլուխն Ն րուանդալ, 

,և ցրուեաց զուղիտլն ի լաստակս տանն» և այսպիսի քախմամբ վախ 
ճտնեցաւ, կալեալ դխագաւորուխիւնն ամս բսան։ քայյ \Լրտաշիսի 
չիշ եալ, թէ խաանուաՆ \ձրշակունւոլ է Երուանդ հր ամա/է զգի 
նորա խազել մահարձանօբ*։ 

վերջին մասն ալս գլխոլն չէ պատմական։ Ըւ*«ո Տակիտոսի, որ 
է ալելի հա լան ական՝ Փարսման, հա՜ճելու. համար զՀռոմալեցիս% 
սպաննել աո սալ. դԵրուտնգ իբրև, ակտ մալ մատնիչ երկրին♦ երկրորդ 
բսան տարի տալ խ ագաւորոլխիւն Նրոսանդալ աւելի իմն է* եր¬ 
րորդ՝ լինել Նրուանդալ Արշակունի և խազելն պատուով իբրև ալե¬ 
պի սի՝ չէ ճշմարիտք մինչ ըստ ժամանակակից պաամոլխեան էր նա 
որդի Վ^րաց խա գա սորին 9 և ^որենացին կ* ընէ գնա որդի աննշան 
պոռնիկ կնոջ \Լրշակունւոլ։ 

Ա&ետ մա հո սանն Նրուանգալ մտեալ I) մբատայ՝ զարբուն ական սն 
լուզէր զգանձսն• և գտեալ զխագն ՀՏանատրկոլ ար բալի, Լալսինբն 
զխագն խագասորացն Արշակունեաց, որով հաւանականապէս պսակ- 
ուաՆ էր Ծանատրուկ, քա|յ ոչ Նրուանգ) դնէ ի գլուխն Արաա– 
շիսի և խագաւորեցուցանէ ի վեր ալ ամենալն երկրիս Հալոց նսկ 
.\Լրտաշիսի առետլ զխագաւորուխիւնն՝ տալ պարգևս զօրացն Ս՝ա– 
րաց և Պարսից, և արձակեաց լաշխարհն իւրեանց։ Տալ և առնն 
բաջին և պատոլականին ՀԼրգամալ զխոստացեալ գահն երկրորդա¬ 
կան, և պսակ լակնխակապ, և գինդ լերկոսին ականհսն, և կարմիր 
զգեստ միոլ ոտ ինն, տարգալ անել ոսկի և պատ առա բաղ, և ոսկե- 
զինօբ ըմպել նուագօբ։ Եւ ոչինչ ընդհատ քալսց պատոլսց տալ 
գալեկին իւրոլ Սմբատալ, բալց մի ալն լեբկուց դնգաց և ի կարմիր 
կօշկէ» և աւելի բան զհալրենական դի*֊ր թ՛ագակապ աս պետ ու- 
խիւնն և գիշխանուխիւն արևմտեալ զօրուն՝ հաւատալ ի նա զա– 
մ են ալն զօրս Հալոց, և դբոլոր աշխարհիս զգորեակալս Լզպաշտօ* 
նեալս) և զհամօրէն տունն արբունի*։ 

Ա|ււոաշէս հաստատեց նաև, ըստ Ւ1որենացլոլն, նոր ցեղեր լա– 
նուն ոմանց9 որ մեՆամեՆ Նառալուխիւններ ըրաՆ էին ի պատե¬ 
րազմ ունս նորա և լարւաջ։ Ալսպիսի նոր ցեղեր եղան Տրունիբ և 
*\՝իմաբսեանբ։ Տրունիբ կոչոլեցանք իբրև ուրոլն ցերլ հն գետ ասան 
որգիբ Տուր անուն ուրումն, ոչ խէ ի վարձ ինչ բաջուխեան, ալլ 
վասն դի հայր նոցա Տուր, որ ընտանի էր նրուանգալ՝ կիմացունէր 
զգաղտնիս նորա \Լրտաշիսի, և ի պատճառս ալս բսուխեան սպա- 
նաւ լԵրուանդալ*—«Պատմի սորա (\Լրտաշիսի^ ի նոլն աւուրս սե– 
րեալ ազդ զորգիսն Տուրալ, պատանիս հինգ հանգերձ տասամբ, լա- 
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նուն հօր իւ.րեանց Տքունիս $ ոչ վասն արութեան ինչ գսրՆոցք ալլ 
մ ի ալն վասն քսութեան հօր նոցա, զոր աոնէր է տան էն ար քալի 
աո. ՕւՏբաա, քանզի ընտանի էր Նրուանգայ, սակս նորին և սպա– 
նալ. ի նման էն (Խոր* Թ» 1*է*)ւ Ոչ զանուն ալսր ցեղի և ոչ լա• 
նու.անէ զոք լալնմ ցեզէ լիշուաՆ կը գտնենք ուրեք, և ոչ իսկ աո. 
Ն*որենացւոլնք բաց լալնմ անէ զոր ւիշեցինքւ 

Ննչպէս Տրունեաց՝ նոլնպէս Գիմաքսևնից ցեղն հաստատուե– 
ցաւք ըստ Խորենացւոլնք լԱրտաշիսէ, |ւա|յ ալս ի վարձ մենի Նա– 
աւա լութեան ։ 1*որենացին զանունն Գիմ աքսեան կ1 ստուգաբան է իր• 
ր և. կիսագէմփ որպէս թէ Ղի սակ, որդի ստնտուին Արտաշիսի, լա գտ¬ 
անքն ղՄրտաշէս ի Տաւրացւոց հարն ալ սուսեր ալ կորոլս զկէս գի– 

֊մացնք ինչպէս արդէն լիշունցաւ♦—(էՏԷՆևրսէս գորգի որգւոլ իւրոլ 
■ստնտուին Գիսակալ, (ընթերցիր% *զորդի Գիսակալ որգւոլ ստնտուին 
իւրոլ*)ք ազգ գնա սերելովանուն կոչէ զնահատակութեանց հօրն՝ 
Գիմաքսեան. քանզի որպէս ասացաքն՝ զկէս դիմացն սուսերաւ ի 
Վա1Ը բերին ի վեր ալ Մրտաշիսին։ 
ո արդարև. ձԳիմաքսեան» անունն9 ըստ ստուգաբան ութ նան 

Խորենացւոլնք կը նշանակէ որդի կամ սերունդ Գիմակիսի՝ ինքնին 
չէ լալա։ Գիտել արժան է նախ, թէ հալերէն% նա որ կորոլս զկէս 
դիմացն, ըստ օրինաց բարդութեան կար է կոչսւ֊իլ էկիսադէմ», բալց 
թէ կարէ կոչուիլ նաև. ^դիմակէս»՝ չենք գիտեր։ 0ակալն դնենք 
թէ ալսպիսի ինչ զարտուզութիւն ունէր հին, մեղ անՆանօթ հալ– 
երէննք ալնպէս որ մարթ էր ասել անխտիր էզուարթադէմ» և *դի– 
մազուարթ», օւչքնաղագէմ», և €դիմա չքնաղ»* և արդարև ունինք 

֊* լիաբերան» և *բնրանալիր»ք օւունալնաձեռն» և <ւձե անուն ալն», 
թէպէտ կալ թեթև ինչ խտիր ի ժէջ երկոցունց։ ^ա| սակալն 

–ուԸէ1 դժուարութիւն ընդունելսլ Գիսակալ համար դիմակէս կամ 
մլիսադէմ լոր^որջումը։ Նթէ Գիսակ լևտ կորուսանելոլ զկէս դի՜ 
ւքացն ապրէր% թերևս կոչուէր դիմակէս կամ կիսադէմ ք ուստի 

•և ցեղ նոցա օ.Գիմակիսեան»ք որ կարաց աղաւաղմամբ կամ կըր* 
ճատմամբ լինել €Գիմ աքսեան»։ Ոայյ ըստ վկալութեան \Ըորենա– 
ցւոլն՝ Գիսակ մեռալ ի կէւուին ի հատանելոլ կիսոլ դիժացն9 ուստի 
մւ չկարէ կոչուիլ դիմակէս։ ԱչՆ որ լևտ կորուսանելոլ զաչս կամ 
զձեոն իւր կ*ապրի՝ կրնալ կոչա֊իլ կո1Ը կս*ժ ձեռնատ• բա1ց նա որ 
աչաց կամ ձեռ.աց կորստեան պատճառ.աւ կը մեռնի՝ չ^ոչուքյւ հո10 
կամ ձեռնատ։ Միով բանիւ Գիմաքսեան կոչումն ալն ցեղին կրնալ 
ունենալ ալլ պատ՛ճառ, մեզ անՆանօթ։ ՀՀստուգաբանութիւն I^որե– 
նացւոլն կրնանք ընդունել մի ալն՝ դնելով թէ պատմ ութիւն ի վա լր 
գալոլ կիսոլ դիմացն Գիսակալ սուսերաւ է վալեր ական • ալսինքն% 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 284 - 

է աոնուաՆ ժամանտ կ**կհ “"Սբերէր զօր օրինակ լերգոց վիպասա– 
նաց և կամ է մեհենական պատմութենէ Սւղիւպ (Սգիմպ՚յ անուն 
քրմին Անւոլ, եթէ կար այնպիսի պատմութիւն և էր դլխաւար 
ազբիւր \**որենացւոլն, որպէս ինքն ասէ, ի պատմութեան \Լրաա֊ 
ղի սի և Արտաւազգալ ք՝* ^Ը*)* ապար էն կրնանք, աԷԼ 
ստոլդաբանութեանց պէս$ և. զալս ըևՆալել Նորենացլոլև տնրոգ. 
միտման ստուգաբանելու է I)ակալն կը թուփ թէ Ղ՝իմաքսեանք էին՞ 
հին ցեղ։ Աււ մուղտն գալ, որ լետ երգոց վիպասանաց է հնագալՆ 
պատմական լիշատակարան մեր պատմութեան՝ կը լիղուփ աո. Տիրա¬ 
նալ Վարազ ոմն իշխան *Նիմաքսենից, որ էր մին լիշխանաց աոա– 
քելոց անել զեերունի եպիսկոպոսն Գանիէլ ի կաթոզիկոսութիւն 
լետ մահոլն Ցոլսկտն *—«Եւ լզեցին աո. նա (աո. Գանիէլ) ղՈմն 
իշխանն Սահաոունեաց տոհմին, և զԱրտաւան իշխանն Վանանգալր 
և պհարէն իշխանն Ս*մատունեաց տոհմին, և. պՎարազ իշխանն Ղ*ի– 
մտքսենից» (Ւուզ* 1՝» յ*1*»)է 

է \Լրտաշէս կամ Տրդատ, պսակեալն ի Ներոնէ, պսակեցաւ 
նաև ի 1)ւէբատալ ք՝ադրատունւոլ ըստ օրինակի թագաւորաց Լալոց* 
չէ ամենևին ան հա լան ական, ման ալանդ թէ կատարել տլս կէո– 
կրօնական արարողութիւնն, զոր Պարթևք ևս ոլնէինճ էր հարկր 
վալերտցունելու համար նոր թադաւորն լ***չս ժոզովրդեան* հարկ 
էր և ՍԼրտաշփսի վարձատրել ըստ արժանւոլն զի*~ր բարեմիտ &՜ա~ 
ո.ալս։ Այս է նիւթ Ւէ» գլխոք դպրութեան Նորենացւոլնէ 

Տաջորդ գլխոլն մէջ (^Ը*) կը պատ մ է Ւ1որենացին, թէ ինչպէս 
Սմբատ հրամանաւ Արտաշիսի երթալով ի քաղաքն կոոց ադա բան* 
կպանանէ զՆրուազ քրմապետ, զեղբալրն Նրուանդալ, և կը 
կարդէ փոխանակ նորա մոդ*— ձքԼկնի ալսրրիկ հրաման տալ Սմբա֊ 
տալ երթալ լա մուրն նագարան, որ հուպ ի քաղաքն Նրուանդալ ի 
վեր ալ Ս»խուրեան գետոլ, զի սպանցէ ղԵրուտզ եղբալր Նրուանդալր 
քՀոր կալեալ Սմբա տալ՝ երկան զուլանէ հրամալէ կախել և ընկե¬ 
նուլ ի պտոլտ մի դետոլն։ Եւ ի տեղի նորա ի վեր ալ բադեացն 
կացուցանէ ց ընտանի Արտաշիսի, աշակերտ մոգի ո լրումն երազա¬ 
հանի, որ լալն սակս մոդպաշտէ անուն կարդա լին։ 

Ս*րտաշէս, ըստ Տակիտոսի« էր մոգ, ուստի հաւանական է թէ 
հաստատեց մոդութիւն փոխանակ կոապաշտութեան, զոր կ՝տտէիՆ 
Պարթևք, բտլց Հալք ընգունտՆ էին ազգեցութեամբ 8ունաց ափւ 
աո. աջին Արշակունեօ ք (Տիդրան)։ &՝է Արտաշէս (Տրդատի ջնքեց 
կոապաղտութիւնը անտի լալտնի է մանաւանգ, որ Սւքքւաա ոչ 
մի ալն դերի տռաւ Նրուաղալ Նաո.աներն, իմա մեհենին պաշտօ֊ 
նեաներն՝ ալլ և կողոպտեց տարալ մեհենին ր֊ոէոր հարստութիւնը* 
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—«Ե*. ապա ալար առեալ (0մբատ) զգանձսն Նրուազալ և Նառալս 
ասնձինս հինգ հարիւր9 նաև զընտիր գանձումն մ ե հենից՝ բերէ 
Արտաշիսի։ Եւ Արտաշէս պարգևէ 0 մ բա տալ զՆառալսն Նրուազալք 
րատլց զգանձսն հրամալէ տանել *հալէեհի Պարսից արըալիք յաւեըով 
և ինքն ի գանձսն ի ղևոր հակալութեան պաաիւ9 իբրու հօր և օգ֊ 
նականին։ Օւստի հակառակ է ալսմ ալն՝ զոր կը պատմէ լետոլ, թէ 
Արտաշէս լետ ղինելոլ զԱ*րտաշատ9 որ ալրեալն և աւերեալ էր (ի 
Պորբուղոնէ՝)՝ Հշինէ ի նմա մեհեան և փոխէ ի է ագարանէ զպատ¬ 
կերն Արտեմեալ (ԱՆաՀաա^ և զամենալն կուռես հալրենիսո, ա» 
Հ*ւ ՝Ծառալըն Նրուազար զորս կը \իշէ Ւ1որենացին ալնպէս բազում 
թուովդ ոչ թէ սովորական սպասաւորներ էին9 ալլ հալանականա՝ 
պէս հերատուկը (հ16Ր0<1սԽ)> ալսինըն արը և կանալը նուիրեաչը 
մեհենէց9 զսրս սովոր էին ունել ընդ ձեռամբ ըրմապետը ըստ 
Ատրաբոնիէ 

Հ&ալնժամ 0մբատալ զեառալսն Նրուազալ9 զոր գերեացն ի ք՝ա– 
գարանէյ տարեալ րնակեցուցանէ ի թիկանց Ս՝ասեաց9 ի նոլն ա– 
նուն նագարան կոչելով զ ձև Աշակերտն։ Ննըն անցտնէ ի Պարսս ըն~ 
Նալատար 1հարեհի9 ոչինչ փոլթ առնելով զՀռոմալեցւոց իշխանոլ– 
թենէնն։ ^\ամի ասել՝ առանց նկատելու, թէ ալն սերտ բարեկամու¬ 
թի ւնն ընգ Պարթևս կար էր լինել անհաճոլ Հռոմալեցւոց♦ և կը 
թուի թէ եղաւ իսկ ալնպէս♦ իսկոլն եկան՝ հարկահանը և գունդ 
մեՆ9 զորս հազիւ կարաց ցաՆուցանել Արտաշէս*— ձֆսկ ի գնալն 
0մբատալ ի Պարսս՝ հասանեն հարկահանը կալսեր և սպալ Նանր 
ի սահմանս Հալոց* զորս մաղթեալ Ար տաշիս էւ և կրկին տուեալ 
զհարկսն՝ հաշտեցուցանէն։ 

Զիը տարակսլս, թէ Ւ1 որենացին չէ առանց աղբեր* միալն աղ– 
բիւրը նորա են շատ անգամ աննշան9 և ինըն ևս երբեմն կամալ 
կամ լանգէտս կամոըէ պատմութիւնը։ է1 վախճանի Լ%» 
V*որենացին իմտցւրւց 9 թէ Աբգարու և \Տանատրկոլ պատմոլթեան 
համար իւր աղբիւրն էր Ղ^երուբնա*-«Ղ^երուբնա որդի Ափշագա– 
րալ գպրի գրեաց զամենալն գորՆս9 որ ինչ լաւուրս Աբգարու և 
\)անատրկոլ9 և եգ ի գիւանին որ լՆգեսիան։ Հոս կիմացուևէ9 թէ 
ի \)անատրկոլ և ալսր9 մանաւանգ Արտաշիսի պատմութեան հա- 
մար9 աղբ իւր ը իւր էինլ մեհենական պատմութիւն (\ւղիւպ անուն 
ըրմի մը Հանւոլ9 Պարսից մատեանը և Հալոց երգն վիպասանաց։ 
Զենը գիտեր թէ ով էր (\ւղիւպ և ոչ՝ թէ ինչ էին մեհենական 
պատմութիւնըն զորս գրեց նա։ Մեհենական պատմութեամբը սա 
կը հասկցուի9 թէ է\ւզիլպ լինելով ըուրմ Հանւոլ մեհենին գիւան– 
ներէն հանեց Հալոց պատմութիւն մը* բալզ ալսպիսի գորՆ ոչ ու– 
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րեք յիշոււսՆ իդ և ոչ Ւ*որենտցինդ էորոլ ձեռին կը գտնուիր ալն 
պատմութիւնդ ինչպիս կու տալ կարՆել տալ մեզ կաաարեալ տե֊ 
դեկութիւն գորՆին վրար ա լեպիս որ էիրալ–ի է տարակուսել թե 
կար արգեամր ալնպիսի գրուաՆ։ *Նոլն բան է Պարսից մատեաննե֊ 
րուն համար։ Հաւաաարմադոլն աղբիլր \*որենացւոլն զԱրտաշիսի 
րստ մեզ ի երգն վիպասանաց* ալս միալն Նանօթ ի մեզդ և ալն 
ըստ մասինք ալսինքն հատակոտորներին, զորս կը գտնենք առ. 1*ււ– 
րենացւոլն և ալլ ուրեք ուրեք։ Վիպասանք, ալսինքն վիպասան ու֊ 
թիւնք, իին ողթնացի հալ երգչաց երգերդ գրով թի անգիր% չի 
լալադ քորս կը պատմուիին գորՆք Արտաշիսիդ և. կալին առ. Հ*որե֊ 
նացւովդ քանզի անգր կ՛ուղարկի նա զՄեկենաս իւր Սա հակ, թհ֊ 
պիտ հատակոտորք որ առ մեզ հասաՆ են՝ չեն կացուցաներ կա֊ 
տարեալ մարմին պատմութեան*-«Արտաշիսի վերֆնոլ գորՆք բա¬ 
զում ինչ լալտնի են քեզ ի վիպասանացն որ պատմին ի *հողթան*է 
նորենացին կըսի համ առօտիւդ թի ինչ գորՆեր իին ալնք–«շինել 
զքաղաքնդ և խնամ ութիւն ընգ Ալան ք և Ննունգք զար միզնդ 1ւ 
իբր տրփանք Աաթինկան ընգ վիշապազունսն% առասպելաբարդ ալս- 
ինքն ընգ զարմս Աշղահակալդ որ ունին զամենալն զառ ստորո֊ 
աովն տսեացք մարտ ընգ նոսա և. քալքալումն լիշխանութենինդ 
1ւ սպանումն նոցա և հրկիզութիւն շինուաՆոցնդ էւ նախանձ որ֊ 
գլորն Արտաշիսի և գրգռութիւն ընգ միմեանս ի ձեոն կան անցն։ 
աթ ամենալն9 որպիս ասացաք՝ լալտնի են քեզ լերգս վիպաս անացն* ։ 
Ննչ որ ի կամ կը թոլի լինել Հալոց վիպասաններին առնուաՆդ 
իբրև, պատմական և արժանի հաւատարմութեան՝ բերուաՆ ի մեր 
Պատմութետն պատմական մասին միջ։ 

^որենացւոլն գլուխն ի շփոթ։ «Աղմուկ շփոթից իմՀր 
լեալ լարևմուտսդ ընգ որ վստահացեալ Արտաշիս՝ նշկահեալ ընգ– 
գիւէանալ Հռոմալեցւոցնդ ոչ տալով հարկս։ \*սկ *հոմետիանոսի կտլ– 
սեր ցասուցեալ զօրս ի վեր ալ Արտաշիսի առաքի• որոց հասեալ ի* 
կողմանս հեսարու՝ զՏիրան և զզօրսն արևմտեան առաջի եգեալ 
աՆեն տագնապաւ մինչև ցքաջ ընդարձակ հովիտն Ւասենալ* լո¬ 
րում ընգգիմ գիպեալ Արտաւազգ արևելետն և հիւսիսալին զօրօքնդ 
հանդերձ ամենալն որգւովքն արքա լիդ և պատերազմեալ սաստկա– 
պիս% վտանգին։ Տորոց ի վերջս պատերազմին հասեալ \էմբատ հա֊ 
րաւալին զօրօքնդ ընգ միջ անցեալ ապրևցուցանի զորգիսն արքայիէ 
լաղթոլթիւն և զրաւ պատերազմին արտրեալ։ Տփ թիպիտև Ներս։–֊ 
գոլն իր՝ երիտասարգապիս լարդարեաց և մղեաց զճակատնդ և հե¬ 
տամուտ եղեալ հալաՆեաց զզօրն Հո ոմալեցւոց մինչև ի սահմանս 
հեսարու։ ՀՀալս կամելով երգել լառասպելսն՝ *հոմետ զոմն ասեն ե– 
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կետլյ որ է ի*նբե կալսրն Գոմետիանոս* ոչ եկեալ ալսր, ալլ զհրա– 
ման նորա և զզօըս ալլո»բաներով լանուն նորս» կոչեն3։ հ՛որեն ազին 
կամ աղբիւր նորա, տեսնելով լերդս վիպասանազ «քհոմետ ոմն 
եկեար, և կարճելով զալն Գոմ ետ Լոր է Գոմիտիոս ^որբուզոն զո՛¬ 
րավար Ներոնի^ զկալսրն Գոմիաիանոս% կը համարի զԱրտաշէս նըշ– 
կահեալ Գոմետիանու և պատերազմ եալ ընդ Լոոմա լեզիս, «• Հ«է 
Ւալզ Ար տալկս, ուրոլն ալն պատերազմներ էն, զոր ունեզաւ ընդ 
Լ»Նոմալեզիս ի սկզբան թադաւորութեան իլրոլ% չունեզաւ ալլ պա¬ 
տերազմ ալն ազգին հետ է հ՚որենազին որ չգիտեր Տրդատ-Արտաշի– 
սի երկար պատերազմներն աո. Ներոնիւ, տեսնելով ևս զանունն 
Գոմետ% կը կարճ է թէ ԱրտաշԷս ունեզաւ պաաերա զմ ըեգ Գոմե֊ 
տիանոսի, մինչ չէ իսկ լալտնի թէ Արաաշէս կենդանի էր աո. Օ1#*– 

մետիանոսիւ• ըստ հա լան ական ադոլն հաշուոլ% Արա աշէս կը թ՛ուի 
ւքանաւանդ մեոաճ Գոմետիանոսի աոաջին տարին, կամ ամաւ միով 
լաոաջ կամ լեաոլ, ալն է 80-ին կամ 81-քրէրւ 

%ոլն դլխոլն վերջին մասին մ էջ ևս շփոթ է պաամ ու¬ 
թի լն \**որենտզւոլն։ «ք՝այւ| ըստ բախտին եղեալ \Լրտաշիսի% մեոանի 
ի նոլն ժամանակի ոմետիանոս ի Լոոմ, և զկնի նորա Ներուաս 
ոչ ալելի թադաւորեալ բան զմի ամ։ Ըեք որս աոաւել հպարտա– 
զեալ զօրազն Լա լոզ և Պարսիզ% ասպատակ ևս ի Շոլնս արարին»է 
հ՚որենազին կը կարճէ, թէ /ետ մ ահուն Գոմեաիանոսի և միտմեալ 
թադաւորութեանն Ներուասալ, Լալբ Պարսիզ հետ միանալով յ«յր– 

ձակեւսն ի Տոլնս, ա» հ.։ Ալսպիսի լա րձա կումն ի Լալոզ, մ իա բա– 
նութեամբ Պարթևազ, եղաճ կը դտնենբ ի ժամանակակիզ պատ– 
մութեան ոչ լետ մահուն Գոմետիանոսի ք9 5) աո \Լրտաշիսիւ» տլս– 
ինբն աո Վ^աղարշիւ Ա* Պարթևազ, ալլ լետ մահուն ոմոդոսի 
(195) աո Վ^աղարշիլ (191-208), որ մեր Վ^աղարշու հետ 
(195—210) լարձակեզաւ Լոոմալեզլոզ վրալ* բայց Օեպաիմոս 
ւերոս (193—210) դալով լարևելսճ վանեզ զՊարթևս, և մեր Վա–» 

ղարշ հա՚ճեզոլզ գնա ընճալիլբ, տալով նաև պատանդս և զօր յօք– 

նականութիւն։ Տես մասն ք*, դլ* 9* 

%ոլն շփոթութիլնը կը տևէ հ՚որենտզին կը 
դնէ զԱրտաշէս ոչ աո Գոմետիանոսիւ միալն (81—98), ալլ և աո 
Տրալիանոսիւ (98-117)* Գիտենբ սակալն ի Գիոնէ, որ է դրեթէ 
ժամանակակիզ, թէ ինչպէս լառ աջ բան զՏրալիանոս, աո Գոմե– 
տիանոսիւ, թերևս ի սկզբան իսկ կալսրութեան նորա (81), Արաա– 

շէս մեոաճ էր, և կը թադալորէր ի Լալս որդին \Լրտաշիսի Ար 
խ ագար (ըստ \°որենազւոլն՝ Տիրան), զոր նոսրով ար բալ Պարթևազ 
(107—121) մերժելով^ դրաճ էր թադալոր Լալոզ զՊարթամասիր$ 
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եղբօր էւ֊րոչ Ւակրոլ* րւա19 Տրալիանոս կը պա հանք էր ի Ււ»»* 
բովալ* կոչերլ լետս զ արթամասիր Լւ թոլլ տալ Աշխադարալ երթալ 
լա թոռն 9 իսկ նոսրով կ*ընդդիմանար 9 մինչև, ի գալ *Տրալիանոսի ի 
Հալսք կոչելով ղՊարթամասիր9 որ կր խնդրէր կալսրէն հաստատել 
գնա ի թագալսրութեան Հալոց% մեբժեց գնա Լւ լալանեց նմա9 թէ 
ունէր ի մտի բառնալ ղթագաւորութիւնն Հալոց նւ առնել զԼալաս- 
տան նահանգ9 ինչպէս ըրալ իսկ* Iճսկ Պարթամասիր սպանուեցաէ. 
ի պատերազմի ընդդէմ Հռոմալեցւոց։ 

1°որենացին ալս գլխոլն մ էջ տարբեր կ9 ընՆա լեցուն է պատ– 
մութիւնը։ Ըււ ա հ*որենտցւոլն՝ Արտաշէս կը թագաւորէ աակաւին 
առ Տրալիանոսիւ9 և Պարթամասիրալ դէպբն9 ալս ինքն գալն առ 
Տրալիանոս և մեր ժուիլն ի նման է և սպանումը կք ըեՆալուին Ս*ա– 
ժանալ քրմապետի) սրպէս թէ Մաժան գալով աո Տրալիանոս* 
կ* ամրաստան է զեղբարս իւր ղԱր տալաղդ և զՏիրան 9 լուսաչով ին քն 
առնուլ սպարապետութիւնըք բտլց մերժուելսվ կալսրէն% կսպանսւի 
եղյբալրներ էն ։ 

ԱՀա պատմութիլն V*որենացւսլն* ճՀԼալսու ժամանակօք (ինի 
թագաւորեալ Հռոմալեցւոց Տրալիանոս 9 և. խաղաղացուցեալ զամե- 
նալն արևմուտս* գիմ է ի վեր ալ նգիպտացւոց և Պաղեստինացւոցք 
և նուաճեալ զնոսա ընդ իւրով ձեռամբ՝ խաղալ լարևելս ի վեր ալ 
Պարսից։ Աճա աճապարեալ Արտաշէս մեՆապէս ընՆալիւ ք իք անէ 
ընդ առաջ նորաք և թողութիւն ի նմանէ գտեալ դառնալ լաշ– 
խարհս Հալոցտ Եւ֊ Տրալիանոս անցեալ ի Պարսս և զամենալն զկամս 
իւր կատարեալ դառնալ ընդ Ասորիս։ Շնդ առաջ նորա իջան է Մա– 
ժան9 մատնութիւն զեղբարցն առն էր* %իտեա9 ասէ9 արքալք եթէ 
ղԱրաաւաղդ և զՏիրան վտարանդիս ոչ արասցես և զզօրսն ՏԼարեհի 
ոչ հաւատասցես% հարկքն անաշխատ ի Հ*եզ ոչ եկեսցեն։ *Լալս 
արար Մաժան* քէն պահելով վասն 0մբատալք գի և գնա նորա էր 
սնուցեալ* ընդ նմին և զՏիրան խորհեցալ հանել9 գյի ինքն լիցի 
քրմապետ միանգամ ալն և սպարապետ արևմաից։ քՀսրմէ ոչինչ 
փոլթ արարեալ Տրալիանու* արձակէ ունալն։ Արտաւազդալ և 
Տիրանալ իմացեալ գխորհուրդն նորա9 դարան գորՆեալ լորս* սպա- 
նին գՄաժանյ զոր աարեալ թաղեցին ի ք^ագնացն աւանի իբր գքրք– 
մապետ։ Նսկ Արաաշէս լալնմհետէ անսալթաք հարկեաց Արալիա– 
նոԼք և լետ նորա Ադրիանոսի կալսեր զամենալն աւուրս 

Հ*որենացւոլն գլուխն ունի Արտաշիսի մահուան և լուզար- 
կաւորութեան պատմութիւնը9 զոր V9որենացին սրպէս թէ կ9առնու 
Արիստոնէ Պևզզացլոլ9 ոի էր մատենագիր առաջնոլ կիսոլ (՝♦ գա¬ 
րուն։ Գեղեցիկ իմն — կըսէ քերթոզահալր մեր—պատ մ է և Արիստոն 
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*Փեղղացի (կարդա՝ Պեղղացի) լաղագս մահուանն \\րտաշիսի։ ՝$անզի 
ի ժամանակի որպէս ապստամբեցին Լրեալք լՄդրիանոսէ Լռոմալե– 
ց*֊ոց թագաւորէ և ետուն պատերազմ ընդ (հոլփոսի եպարքոսի, 
առաֆնորդութեամբ առն ուրումն ալազակի, որոլ անունն էր ք*ար– 
քոբալ (կարդա՝ Ւարքոքեբաս), ալս ինքն աստեզ որդի, որ էր գոր– 
եովք չարազորն և սպանող, րայւյ անուամբ իւրով մեՆաբանեալ 
պարՆԷր, որպէս թէ լերկնից Նագեաց նոցա փրկիչյ իբր նեղելոց 
և. գերեաց։ եւ ալն քան սաստկացոլց զմարտն՝ մինչև ի նա հալելով 
ի բաց կացին ի հարկելոլ Հռոմալեցւոց Մսորիք և Միջագետք և՝ 
Պարսք ամենալն, քանզի էր և լուեալ, եթէ եմ ոստ լՄդրիանոս 
՝ախտ ուրկութեան։ $ալց մերն Արտաշէս* ոչ երկմտեաց ի նմանէ։ 

Եւ եզև ընդ ալն . ժամանակս հասանել Մդրէանոսի ի Պաղես- 

տինէ և սատակել զապստամբսն պաշարմամբ ի քաղաքի մի փոքր՝ 
հուպ լԵրուսադէմ• վասնորոլ և ամենալն ազգին ^րէից հրամալեաց 

•մերժել ի հալրենի աշխարհէն, որ և ոչ ի բազում հեռաստանէ 
հալեսցին լԵրուսադէմ։ Ել ինքն շինէր զԵրուսաղէմ զաւերեալն ի 
Վեսպիանոսէ և ի Տիտոսէ և լիւրմէ, և տնուանևաց Եղիա լի*~ր աա 
նուն, որպէս և կալսրն իսկ Ե*գրիանոս՝ արեգակն։ Ւնակեցոլց ի 
նմա հեթանոսս և քրիստոնեալս, որոց եպիսկոպոս էր Մարկոս ոմն։ 
՝Օնդ ալն ժամանակս առաքեաց զօր Նանր զկողմտմբք \Լսորեստա- 

նեաց, և մերոլն Մրտաշիսի հրամալեաց երթալ ի Պարսս հանդերձ 
փլրովք զիւգոստատօք (վերակացուօք չափուց և կշռոց, ըստ *Ւա– 

թըրճեանի), զորոլ զհետ քարտուղար ութ ետ մ բ լետլ ալս ալր, որ 
գալս պատմութիւն ետ մեզ, հանդիպի Մրտաշիսի ի Մարս ի Օո– 

հունդ անուանեալ տեղւոջ։ 
Պատ մի ւ հիւանդանալ նմա ի Մարանդի, ի է՝տ1ւուրա կերա 

ալանի, և զԱբեզոլ զոմն նահապետ Աբեղենից տոհմին, զալր 2ո1տ 
և շզողմարար և սուտակասպաս ի նորին խնդրոլ արձակէ լնկեղեաց 
լնրիզա, ի մեհեանն \Լրտեմիդալ, խնդրել ի կռոցն բժշկութիւն և 
գրազում կեանս։ Օրոլ ոչ ժամանեալ դառնալ հաս անէ վախ՛ճան 
Արատշիսի։ Եւ գրէ, եթէ ոբչափ ամբոխութիւնք մեռան ի մահ- 

ուանն ր տաշիս ի, սիրալի կան ալք և հարճք և մտերիմ Նառալք, 
և որպիսի՛ շուք բազմադիմիս արարին առ ի պատիւ դիոլն, քաղա¬ 
քական կարգօք և ոչ որպէս զբարբարոսս։ %ագաղքն էին ոսկե- 

ղէնք, գահոլքն և անկողինքն բեհեզեալ, և պատմուճանն որ զմար– 
մնովն՝ ոսկեթել• թագ կապեալ ի գլուխն, և զէնն ոսկւով առաջի 
եդեալ* և զգահոլիւքն շույւ^* որդիքն և բազմութիւն ազգականացն, 
և առ ալսոքիւք պաշտօնէիցն զփնուորութիւնք, և նահապետքն և 
նախարարութեանցն գունդք և միանգամալն զօրականացն վաշտք, 

19 
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ամենեքին կազմեալ գինու հանդերձ) իբր թէ ի պատերազմ Հակա֊, 
տիցէն. և աււաջէ պղնձքա հար կան և լավ փողս, և զկնիսն ձայ¬ 
նարկու կուսանք սևազգեստ ք և աշխարոզ կանայք) և. զհեա% բադ 
մութիւն ո.ամկին։ Ե«– այսպէս աարեալ թաղեցին։ Եւ֊ շւււր^ 

րեզմանալն լին է էն կամաւոր մահուն քք որպէս վերագոյնն ասա– 
ցաք։ Եւ. սորա այսպէս սիրելի եղեալ^աշխարհիս մերսի թագաւո- 

րեալ ամս քառասուն և մին։ 
Այս գլխոյն մէջք ինչպէս աեսնուեցալ՝ Ւ*որենացին կը պատմէ 

նախ Հրէից ապստամբութիւեն առ. Ադրիանոսիւ աա֊աՀնորդսւթեամբ 
Ւարքոքեբայ անուն հրէինք և թէ ինչպէս Ադրիանոս նուաճելով 
զա պստա մ բութիւեն՝ հանեց զՀրեայս Հրէաստանէ 9 արգելլով նոցա 
ի հեռուստ անգամ մօտենալ Նրոլսաղեմի» զոր վերստին շինելով 
բազմամարդացուց օտար գաղթականներով, և կոչեց էի*–ը անուն 
Նղֆա։ Ւ1որենացին իւր պատմութեան այս մասն առան՛ է եսւէ» 

բեայ Եկեղեցական պատմութեան հայերէն թտրդմ անութ ենէն հան¬ 
դերձ սխտլներովն։ Արդարև Եւսերիոս կքըսէք թէ Արիստոն Պեղ– 
ղտցի դրեց այն ապստամբոլթեան պատմութիւնըք զոր Ւ1որենացին 
կ՝առն ու առանց յիշելոյ զԵւսեբիոս։ ք՝ա|յ Ւ1 որենացին այն պատ- 

մութեան վրայ կը յաւելու ուրիշ պարադայ, որպէս զի գտնէ Այւ– 

տաշիսի այն յուղարկաւորութեան փաոտլոր պատմութեան ականա¬ 
տես վկայ։ Ըււա ^ոթենացւոյն՝ Ադրիանոս ք յետ նո լա՛ճ ելոյ զՀրեայս՝՝ 
կը ղբկէ զօր ծանր յԱսորեստանք և մերսյն Արտաշիսի կը հրտմայէ 
երթալ ի Պարսս մասնաւոր պաշտօնիւ։ Արիստոն Պեղղացի) որ կ*եր~ 
թալ> այն արշաւանին հետ իբրև քարտուղար, հանդիպելով Արաա– 

շիսի ի Աարս (կամի ասել Հայոց Մարք կոչուաՆ գա լառը)՝ լինի 
ականատես մահուան նորա և յուղարկաւորութեան« և կը գրէ 
պատմութիւնըք որմէք ինչպէս կու տայ կարծել կառնու Ւււյւէ– 

նացին։ 
այնպիսի փառաւոր յուղարկաւորութիւն եղած է Ար տա¬ 

շի սի՝ չէ անհաւանականք նա՝ արժանի և վայել իսկ էր այնպիսւոլ 
թագաւորի* բա1$ թէ մահն Արտաշիսի (եթէ է նա Տրդատն Տակի– 
տոսիք որպէս ամենայն պարադայք պատմութեան նորաք ևս և ըստ 
հ*որենացւոյն) կը միաբանին հաստատել)ք դիպեցաւ առ Ադրիանո– 
սիւ9 իբր 137–ին9 և Արիստոն Պեղղացի եղաւ ականատես այն մահ- 

ուտն և յուղարկաւորութեան՝ այս հակառակ է պատմութեան9 և 
Իորենացին կը դո հ ոս սխալ մեծ) մանաւանդ թէ կու տայ իսկ 
կասկածել իւր հաւատարմութ են էն։ Տեսնենք թէ ով էր Արիստոն 
Պեղղացի9 որ ժամանակի հեղինակ և ի՛նչ գործեր ունէր։ Արիստոն 
Պեղղացի էր առ Ադրիանոսիւ յառաֆնում կիսու քՆ գարունք և 
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ունէր գրուաե միք օՊալբար Պապիսկեալ բնգ 8ասո նէ հրէէ »* ՉԼալս 
գորՆ՛ նորա կը լի շեն *Հեղսոս, Ո րոզինէս, Լերոնիմոս և ալլբ. րայւյ 
ալս զրուաեն էր աստուաՆար տնական։ ունէր նա թերևս ու¬ 
րիշ գրուան պատմական9 որմէ տուտն՛ է Նւսեբիոս Լրէից ապստամ- 
բութեան պատմութիւնը* բսսլց թէ Արիստոն ալն պատմական զրր~ 
ուաՆին մէջ կամ ալյուր գրեց նաև Արտաշիսի մահն և լուղար- 
կաւորութիւնը՝ հակառակ է ալս պատմութեան, և չկարէ ընգուն• 
ուիլ առանց բռնագբօսելու ժամանակագրոլթիւնր։ ծնելու համար 
դԱրտաշէս առ \Լգրիանոսիւ% հարկ է տալ նմա իբր ՏՕ-տմեալ ժա¬ 
մանակ թագաւորութեանյ ալն է ի կալսրութենէն Ներոնի (55) 

մինչև ի պատերազմն Հրէից առ \Լգրիանոսիւ (135)* Եթէ ընգու– 
նինբ ևս զհաղիւ V* որենացւո յ*ն, որ կը գնէ զԱրտաշէս թագաւո– 
րեալ ի վերջին ամս *հոմետիանոսի, ալն է իբր 80-ին՝ գարձեալ 
Արտաշէս լինի թազաւորեալ աւելիւ բան 55 տարիք մինչ ինբն իսկ 
Ւորենացին կու տալ նմա թազաւորել 41 տարի։ Եթէ ալս 41 

տարին հաշուենբ Ագրիանոսի արշաւանին տարիէն ի վեր (137 ըստ 
^որենացւոլն^՝ \Լր տաշէս էքք^ի թազաւորեալ ոչ ա§ւ ^ոմետիանոսիւ, 
ալլ առ *Ներուասաւք կամ ոչ 41, աԱ ^ տարիք գարձեալ անհա- 

մաձալն պատմութեան Ւ1որենացւսլն։ ՏԼիարգ և իցէ% դնելն Խորե– 
նացւոլն զՀԼրտաշէս առ Ագրիանոսիւ և զԱրիստոն ոչ միալն պատ– 
միչք ալլ և ականատես լուզարկաւորութեան նորա՝ է I11որենացւոլն 
պատմութեան առեղնուաններէն մին։ 

Ւ պատմութեան լուզարկաւորութեան \Լրտաշիսի միլս ևս գըժ– 
ուարութիւն ալն է, թէ ՀԼորգիբ և բազմութիւն ազգականացնք 
պաշտօնէից գինուս բութ իւնբ, նահապետբ և նախարարութեանցն 
զունգբ և մ ի անգամ ալն զօրականացն վաշտ սիըելի կանալբ 
և հար՚ճբ և մտերիմ Նառալբ նորա զտնոլեցան մօտ* միթէ բոլոր 
երկիրն և ար բունիբ և տէրոլ թիւնն համ օր էն թազա լորին հետ 
էին լալն մ հեռաւոր ճանապարհորդութեան ։ Ղ*արձեալ Ար տաշէս 
լինելով մոգ՝ չէ հաւանական թէ ղրկեց մարգ տէրոլթեան հարա– 
ւալին արևելեան Նալրէն մինչև հիւսիսալին արևմտեան եալրնք 
լԵկեղեաց գա լառ, խնգրել բժշկութիւն ի կռոցն ԱնաՀաայ, որ գար¬ 
շելի էր ըստ կրօնից մոզուցն։ ք՝*»լց թերևս մեր ալս վերջին եր¬ 
կու առարկութիւնբ չթուին ալնպէս զօրաւոր։ 

է®#»րենացլոլն 4Ա« գլուխն է դԱրտաւազգալ։ \\րտաւազգ չլիշ* 
ուիր լարտաբին պատմութեան, սակալն հաւանական է թէ լա- 
ջ^Ը՚էեդ հօրն սակալ ժամանակք թերևս աւուրս ինչ միալն։ Ըսա 
ք*որենացւոլն՝ \նրտաւազգ էրթալով լորս զտկամբ *)՝ինալ («ր կը 
թուի ւէ^ել Երասխալ կամ ՄեՆ՚ամօրոլ հիւսիսալին վտակներէն մին), 
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խելագարեցաւ, և լտՆելով ալսր անդր երիվարածն մոլեգնաբար% 
անկաւ. ի խոր 41*հ եղաւ անհետ♦ — «8՚1րա Iէրաաշիսի թագաւորէ 
Արտաւազդ որդի նորա։••• ճետ սակաւ ինչ աւուրց թագաւորելոլն 
իւրոյ անցեալ զկամրջաւն Արտաշատ բազարի, որսալ կին՞ճս և իշա¬ 
վարիս զա կա մբ *հինալ՝ ազմկեալ իմն ի ցնորից խելագարանաց, 
ընդ վալր լաՆելով երիվարաւն% անկանի ի խոր իմն մեՆ, և խո– 
րասոքզ լեալ անհետի»* քան ալսպէս խելագարելով վիհ մը իքնալ 
և անհետանալն% աւելի բնական կը թուի մեզ և աւելի մօտ վի– 
պասանաց աո ասպելին, թէ որովհետև, վայրագ և. բուռն էր Ար* 

տալաղդ, երթալով լսրս Ս ասեաց կողմերն% սպանուեցալ9 թերևւս 
թելադրութեամբ եղբարցն« և ելաւ համբալ, թէ ^աքբ, ալսինբն 
դԼւբ ըստ սնապաշտ կարՆեաց Հալոց, կալան քնա և կը պահէին։ 
Տիարդ և. իցէ բուն մահը% ալս կարՆեաց վրալ հիմնուաՆ է ռամ¬ 
կական առասպելն, զոր կը լիշէ Եղնիկ, և աւելի մանր* հ՛ո լենա¬ 
ցին։ ՛Ալս գլխոլն մ էջ Ւ1որենացին կը լաւելու նաև վիպասանաց գե¬ 
ղեցիկ հա տա կոտորներ էն մին, ուր Արաաշիսի տնիՆից կք ընՆալուի 
Արտաւազդալ կորուստը։ Մենբ արգէն բերինբ ալս գլուխն իբրև 
պատմական, թէպէա պաճուճեալ ազգային վիպասանական և ժողո¬ 
վրդական բոզով։ 

V*որենացին (Գյ« իւր պատմութեան ՀԼրաաւազդէ մինչև 
1°ոսրով՝ ազբիւր կը ցուցնէ ճարդաՆան ոմնէ ասորի ա զանգա ւոր, 
հետևող ոսաիկեանց վարդապետութեան։ Օա որպէս թէ գալով 
ի Հալս, աշակերտելու համար (ւխուժ* Հալերն, և չըեգունուելով 
կեր թալ լԱնի, և կարդալով Հալոց մեհենական պատմութիւեը կը 
հան է մեր թագաւորներուն գորՆերն, լաւելլով զգորՆս իւրոյ ժա¬ 
մանակին, և կը թարգմանէ ասորերէն, որ ապա կը թարգմանուի 
լունարէն*–հՏ*րուցէ մեզ զալս ք*արդաՆան որ լԵդեսիալ* բանգի 
նա լաւուրս Անտոնինոսի վերջնոլ երևեցաւ պատմագրող։ Որ լա– 
ռաջ աշակերտեալ էր աղանդին Վ^աղենտիանոսի, զոր լետոլ անար– 
գեալ լանդիմանեաց, ոչ գալով ի ճշմարտութիւն, այլ միայն ի 
նմանէ զատուցեալ այլ հերձուաՆ լարդարեաց լինբենէ։ 0 ակալն 
զպաամութիւնս ոչ ստեաց, զի էր այր կորովի բանիւբ* որ և առ 
Անտոնինոս գրեաց թուղթ, և բազում ասացուաՆս արար ընդդէմ 
աղանդոլն Մարկիոնացւոց և բաշխից և կո֊ոց պաշտաման զոր ի մե¬ 
րում աշխարհիս։ ՎաււՆ զի եկն նա ալսր, որպէս զի աշակերտել 
զոբ կարասցէ ի խուժ հեթանոսացս, և իբրև ոչ ընկալեալ եզև% 
եմ ուտ նա լամուրն լԱնի, և ը նթերցեալ զ։քե հեն ական պատ մ ու- 
թիւնն, լորում և զգորՆս թագաւորացն, լաւելլով իւր և որ ինչ 
ալ իւրեաւն, և փոխեաց զամենալն ի լեզու ասորի, որ և ապա 
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անտի լեղաւ ի լոլն բան։••• Շալսմ պատմութենէ առեալ մեր եր– 
կրորդեցաբ քեզ ի թագաւորութենէն \Լրտաւազդալ մինչև, լարձանն 
Ւ1ոսրովու*։ 

Հ՛որեն ազին \Լրտաշիսի պատմութեան համար ըսաՆ էր սակտւ 
մի լառաջք թէ Օւղիւպ բուրմ Լանւոլ հանեց Անւո| մեհենին դի– 
ւաններէն Արտաշիսի պատմութիւնըբ Չև զաԱ բազում գորՆս զոր 
ասել կա լ մեզ առաջի*։ ՄիթԷ ալն բազում գործոց մ էջ չկային 
նաև Արտտշիսի որդւոց, Տիրանալ և Տիգրանալ, ւՏան ալանդ Ար տա– 
լազդալ գործերն ք որ ալնպէս մօա լարաբերոլթիլն ունէին րաա– 
շիսի պատմութեան հետ։ ք՝ւ»|յ ընդունինբ թէ Օւղիւպ հանած 
չէր \Լրտաշիսի և նորա ժամանակին պատմութիլնն ամբողջ> ուս¬ 
տի և հարկ եղալ ասորւոլն Օարդածանալ մտնել Անւււ| դի լան– 
ներն և հանել զպատմութիւն Ար տաւազդալ և եղբարց նորա։ 
Միալն կը հարցունենբ* Անւոյ դիւանին պատմութիւններն հարկաւ 
էին հալերէն* բանդի կ*րսէ թէ մարդանան փոխեց զալնս լասորի 
լեզու $ և անկէ թարգմանուեցան լունարէն։ Ւաբդածան գիտէր 
ուրեմն հալերէն։ Ընդունինբ թէ գիտէր։ \*՝նչ գրով գրուած էին 
ալն պատմութիւնբ ք մինչ Լալբ չունէին գիր նոլն իսկ ըստ պատ– 
մութեան \°որենացւոլնք որ կրսէ թէ լառաջ բան դՄեսրոպ չկար 
հալերէն գիր։ Նթէ ըսուի» թէ Հալբ լառաջ բան զԱ եսրոպ կը 
գրէին լունարէն կամ պարսկերէն տառերով՝ ալս չլուծեր դժուա– 
րոլթիւնը* բանգի եթէ մեհենական պատմութիւնբ կրնա լին գրուիլ 
լունարէն \կամ պարսկերէն տառերովդ խնչ հարկ կաԸ Ս*ևսրոպալ 
գիր հնարել։ հը մնալ միալն ըսեր թէ ալն պատմութիւնբ գրուած 
էին պարսիկ լեզուաւ։ 

Հ՚որենացին կամի հաւ ատարմացուցանել մեզ թէ Ւարդածան, 
թէպէտև էր հերձուածող մսակալն զպատմութիւնս ոչ ստեացբ զի 
էր ալր կորովի բանիւբ*։ Ընդունինբ թէ Օարդածան էր ճշմաբտա– 
խօսք բալց չենբ կրնար ընդունել թէ էր Չպատմագրող»։ Պատմու– 
թիւնն գիտէ գնա անուտնի հնոստիկեան« որ գրեց դք֊աշխքքՏ ԸԳ“ 
բախտից ք ալսինբն ճակատագրի վրալ* ալսպէս գիտեն գնա Եւսե– 
բիոս9 Նպիփանք Լերոնիմոսբ Նփրեմ և ալլբ* րայց ԺՔ ուրեբ լիշ– 
ուած թէ էր նա նաև պատմագրող և ոչ կը գտնենբ բա լական 
պատճառ ի հաստատութիւն վկալութեան \°որենացւոլն, թէ Բար¬ 
դած ան ևկաւ ի Լալս Չաշակերտել զոբ ի խուժ հեթանոսացս*բ և 
չեղև ընկալեալ* և եթէ չեղև ընկալեար ի՚նչպէս գտաւ մուտ ի 
գիւանն մեհենին Աձւոյ և քքնչ շահ ունէր հանել ալն դիլանէն 
բանի մը հալ թագաւորաց պատմութիւնբ։ Այն ևս խնդիր էյ թէ 
բնաւ կար էԱնի որևիցէ լեզուաւ մեհենական պատմութիւնբ ալս- 
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ինքն տարեգիր, զոր կը գրէին քուրմք մեհենին։ Ւորենացին այ«– 

պիսի մեհենական պատմութեան գոլոսթեան վյրայ չտար մեզ ու¬ 
րիշ վալեր ական վկալութիւն՝ բաց իլր երկու կարեեցեալ աղբիւր– 
ներէն, զորս որպես թե Սւղիւպ ոմն քուրմ, և ապա Ւարդաեան 
ասորի հանեցին ալն մեհենին գիւաններեն ։ 

ֆալց կալ նաև ուրիշ կարևոր պատճառ., որ չթողուր մեզ 
հաւատալյ թե Ւարդաեան ալն Հանի մը գլուխներն, Արտաւազդալ, 
Տիրանալ, Տիգրանալ, Վազարշու և 1°ոսրովալ վբալ, հանեց Աեսւյ 
մեհենական պատմութենեն։ Եթե արդարև կար ճշմարիտ մեհենա¬ 
կան պատմութիւն լԱնի, և ՒարդաՆան տեսաւ զալն՝ պիտի տես¬ 
ներ հոն, լԱրտաւազդալ մինչև Ւ*ոսրով, ի նախորդն մեՆին Տրդա– 
սէալ ըստ Ւ1որենացւոլն, ալս ինքն մինչև 226» ոչ թե չորս, ալլ 
եօթն թադաւոր, զորս դիտե արտաքին պատմութիւնն մեՆաւ մա¬ 
սամբ ժամանա կակից, և որոց պատմութիւնն ունի սեր տիլ ազերս 
ընդ պատմութեան էո՜ոմալեցսոց (Տրալիանոսի, Ադրիանոսի, 
նինոսի Պիոսի, Դևուկի ոս է ՝^եր ոս ի, ^\ոմոդ ոսիք Սեպտիմոսի 0ևերոսի, 
հարակա լ/ա լի, Մակրինոսի9 Աղե քսան դրի Սևեր ոսի) և Պաբթևաց 

1Հաղարշու Ա» Ւակրոլ, Ւ*ոսրովու և Վ^աղարշու (՝> %*• և 
զորոց դրեցին նշտնաւոր պատմիչք ժամանակակիցք և իբր ժամա¬ 
նակակից ք, ^Հասսիոս, Հերովգիանոս, Նւտրոպիոս, 0 եքստոս 
^ուփոս, Սպարտիանոս, Ցուլիոս Կա պիտո լինս ս ք Ղ^ուկիանոս։ 

1° որ են ացին ^Ա« գլխոլն վերջը լարելով—«Եւ առնու զթադա– 
ւորութիւնն Տիրան եղբալր նորա*՝ կ սկսի զգլուխն ալսպես• 

Հ&՝ադաւորե Հալոց Տիրան որդի Արտաշիսի լերրորդ ամի Պերոգի 
աո-աջնոլ. Պարսից արքալի*։ Ւ1որենացւոլն Պերոզն ե ^Հաղարշ 
լաղթողն Հէւոմալեցւոց, ինչպես լալտնի ե ԳէՒ^—«Պերոզ ար– 
քալ Պարսից ի Հռ.ոմալեցւոց իշխանութիւնն արշալեաց, ուստի և 
Պերոզ անոստնեցաւք որ ե 1ազթոզ։ քանզի լաււաջ անուանիւր Վա– 

ղեգեսոս (Վ^ազարշ^ ի Շունաց լեզուն*։ Արդ ալս Վ+ազարշ, ըստ 
ստոլդ ժամանակադրութեան Պարթև թադաւորաց՝ ե 149 — 191» 

ապա Տիրան, րոտ Ւ1որենացւոլն, թադաւորեց 152-ին, ալն Է եր¬ 
րորդ տարին Վ^աղարշու։ Եթե$ ըստ Ւ1 որենացւոլն, Արտաշես մե– 
ււաւ իբր 137-ին, ՀրեԷտ պատերազմէն սակաւ մի լետոլ առ. Ա^.– 

րիանոսիւ, ինչպես տեսանք, և Տիրան (ոլւ Է Հ-բ^թե անմիջական 
լաջորդ նորա, քանզի Ար տա սազդ մ եռ՜ալ պետ սակաւ ինչ աւուրց 
թադաւորելոլն իւրոլ*) թադաւորեց Վաղարշու երրորդ տարին՝ 
ապա թագաւորաՆ ե աւելի քան 15 ամօք լետոլ քան զԱրտաշես, 
և ոչ իսկ և իսկ զկնի նորա։ Ջկրնար ը սուիլ, թե Վ>աղարշու թո լա¬ 
կանն ե սխալ, քանզի նոլն որենացին զՎ^աղարշ կը դնէ Մարկոս 
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^Լւրեղիոսի և Ղ^ուկի ոս Վերոսէհ ժամանակ (161 — 180)* բայց գի¬ 
տենք արտաքին պատ մ ու թեն է, թե Տիրան (կամ Մշխադար՝ րսա 
արտաքին ժամանակակից պատմութեան թադալՈրեց Գոմետիանո– 
֊սի առաջին կամ երկրորդ տարին (81 կամ 82) մինչև 107 կամ 
108, ալն է առաջին կամ երկրորդ տարին Պարթևաց թադաւորին 
հ*ոսրովու (107-121), որ ընկեց գնա աթոռէն և դրաւ զի*֊ր եղ* 
բօրոբդին զՊարթամասիր, որոյ պատճառալ դժտեցաւ ընդ Տրայիա՜ 
նոսի, ինչպես արդեն տեսանք։ V*որենացւոյն ժամ ան ա կա¬ 
դր ութ եան սխալներն մի առ. մի ցուցնել ալելորգ աշխատութիւն 
ե* սաչափ միայն բա լական ե ըսեր թե I*որենացւոյն ոչ միայն 
ժամանակադրութիւնն9 այլ և յաջորգութիւնը, զոր կու տայ հայ 
թադաւորաց 0Հրտաւազդե մինչև ^ոսրոէի են կրճատ, խառնակ և 
բոլորովին տարբեր արտաքին ժամանակակից պատմութենե։ Թւ»#|– 

Լով զայօ ամենայն՝ գանք ի պատմութիւն Տիրանալ և յաջորգաց 
նորա։ 

(էստ ^որենացւոյն՝ Տիրան եք* |ք||/> զբօսասէր– —«Օօրսւ 
պատ մին դորՆք մեՆամեՆք, այլ միայն թե մտերմութետմբ եա~ 
ո֊այեաց Լռոմայեցւոց * եկաց խաղաղութեամբ, որսոց և զբօսանաց 
պարապեալ, ՈրպԷս Ա/սեն* Այււ բանք (Լոր պես ասեն՝»՝ կը ցուցնեն9 

թե ^որենացւոյն եը թե մեհենական պատմութենե 
հանուաե, այլ հասարակաց զրոյցներու կամ երդերոլ հաւաքաՆոյ 

յմը պարսիկ կամ ասորի լեզուաւ, զոր ուներ I1*որենացին ի ձեոինէ 
(Լա րմ անալի Է* որ սրեն ա ցին աւելի քան քսան տարի թա– 

Վէաւորող Տիրանալ գորեերէն ուրիշ բան չգտներ պատմելու արժա¬ 

նի՝ թայց միայն թե Տիրան ուներ երկու ձի, զարմանալի արադ»- 

–*9ւիոց երկուց լեալ (սորա), թեթև առաւել քան զՊեդասոս, երա– 
.դութեամբ անբաւ, զորս ոչ երկրակոխս, այլ օդագնացս համարեինք 
լոր խնդրեալ հեՆանել տա քեի ուրումն իշխանի (՝զնունեաց՝ 
պարեեր րնչեղադոյն գոլ քան զարքայ»։ Միլս ևս դորե Տիրանայ 
յիշեալ ի ^որենացւոյն՝ եք* *ոալ նորա Մրշակունեաց բնակելոց ի 
Հաշտեանս, որոց նեղ կու *էար այն դաւաոն՝ (Լղիովտի և Ա/ւբէ– 

րանոյ դաւառներն• - օԵկեալ աո. նա կանխադոյն իւրոյ ազդին \Լր– 
շակունեաց որ եի^* ի կողմանս Լաշտենից՝ ասեն• (Լնդարձակեա մեզ 
զժարւանդութիւնս, զի նեղ ե, բազմացաք» և նա հրամայե 

–ոմանց ի նոցանէ երթալ ի դաւաոն Iնդիովտի և \Լո բերանոյ»։ 
Տիրանայ յուլութեան և թուլութեան իբրև նշան կը թուի 

յաւելուլ Ւ*որենացին զառանձնանալն նորա Նկեղեաց գա լառին 
Ջրմէս ալանը, թոՂԼոէԼ կա "֊ավար ութ եան հոգն իւր սիրելիներեն 
Նլսխնաւու անուն Մնձևացի պատանւոլ մը, զոր կը գովե ^որե– 
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նացին, իբրև, ընտիր և համեստ և ի ցանկութիւնս մարմնոյ օր|ւ– 

նա սոր, թող լով նմա զմին ի կանանց, զինչս և. զերկրորգութԽան 
պատիւն, զոր ունէր Արտաւազդ, մեռես» լն անորդի, և օգնական* 
Տրուասպ ոմն պարսիկ, խնամի նախարտրաց Վ^ասպուր ականի, որում 
և պարգևաՆ էր գեղեր և. ագարակներ•—«Յա լուրս սորա ասեն 
լեալ զպատանի ոմն յազգէն Անձևացեաց, սէգ յամենայեի, Նրասխ- 
նաւու անուն կոչեցեալ* որ առն է կին զվերջին կան անցն Արաա– 

Լ ազգ այ զոր ի Ցունաց էր աՆեալ։ Եւ քանզի զալ. ակ ոչ գոյր Ա|»– 

տաւազդայ արքայ թո ղու. յԵրախնաւու զամենայն տունն Արւոա֊ 
լա զգալ ։ Տի ասէին զնա այր ընտիր լինել և համեստ յամենայնի$ 
այլ և ի ցանկութիւն մարմնոյ իբրև զօրինաւոր որ։ քՀոր սիրեալ 
աբրայի* տայ նմա զգահն երկրորդական զոր ունէրն ԱրտսԲւազդ, 
և զհոգս արևելեան զօրուն ի նա հաւատացեա լ աո. նմա թոզու 
գհրուասպ ոմն պարսիկ զմաերիմ իւ֊րյ որ խնամացեալ էր ընդ 
նախարարսն Վ^ասպոլրականի, որում տուեալ էր ղալանն Տատեօնս 
հանդերձ ագարակօրն, և զայգին մեՆ յոր մտանէր արւոլն* գետ 
հանեալ ի Նովէն %այլատու այ3։ Արդարև մեհեն ական տարեգիր- 
ներէ հանուաե պատմութեան համար չնչին դէպր։ I՝ վախճանի– 
կր դնէ Խորեն ազին զօրինակ մ ահուն Տ իրանա յ, թէ ամեուաւ ի ճա¬ 
նապարհի, ձեան հիւսիսոյ կա լեալ»։ 

2իր տարակոյս, թէ այս ընտանեկան դիպուաՆր, ուր քազա– 
րական յարարերութեանց յիշատակութիլն ամենևին չկույ առնուաե 
են երգերէ, ինչպէս նաև երգէ առնուաՆ է 1է1թո1^է քքքա<ոէ^ք>1և* 

թիւնն զՏրդատայ ումեմնէ Ւագրատունւոյ, զոր կը րերէ Խորենա- 

ցին, ինչպէս հա լան ական է* ի շնորհս Ւագրատունեաց, որոց այն- 
պէս բարեկամ է, ապա թէ ոչ* չուն էր րաղարական պատմութեան՝ 
մէջ ամենևին տեղի, որպէս ինրն իսկ Խորենացին կը խոստովանի — 

€*Լայս աւելորդ եղև պատմել մեզ զնահաաակութիւն առնն ցան¬ 
կաս Հրի*. —«Տրդատ ոմն անուն յազգէն Յագրատունեաց, որդի Սըմ– 
բատուհեայ դսաեր րաջին Սւ/րատայ, այր սրտեայ և ուժեղ, կարճ 
հասակաւ և գեուե տեսլեամր, զոր իւր փեսայացոյց ար բայ Տի– 
րան ի դուստր իւր յԵրանեակ» որ տտեցեալ զայր իւր զՏրդաա* 
պչրանօք և պռստելեաւ կայր զօրհանապազ, աւազելով զինքնՒ 
իբր թէ չքնաղագեղ ընդ վատակերպոյ, և քաջատոհմիկ քնգ 
վատթարազգւոյ րնակէ։ Ընդ որ զայրացեալ Տրդատ* յալ ուր միում 
գանէ գնա սաստկա պէս, և կտրեալ զգեղձան հերսն և գվար– 
սիցն փետեալ զխոպոպիս հրամայէ քարշել արտաքս և ընկենուլ 
ի սենեկէն։ Եւ ինքն գնաց ապստամրեալ ի կողմանս ա մր ու– 
թեանն Մ արաց» և հասեալ ի \)էւնեաց աշխարհն* ժտմանէ նմա» 
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համբալ, մահականն Տիրանաչ* զոր լուեալ դա գար է անդ։ Եւ եղև 
լաւուր միում կոչել գնա ւընթրիո ^ակր ոչ նահապետին 0 էւ֊ 
նեաց, և չուրախանալն գինւով՝ տեսնալ Տրդատաչ միք գի 
|ոյ(ք գեղեցիկ էր և ևրգէր ձեռամբ, որում անուն էր Ղէազինիկ՝ 
տրփացաւ, և ասէ ցՈակուր* Տուր ինձ զվարձակս գալս* և. նա 
ասէ* Ոչ տամ, զի հարճ իմ է։ Նսկ Տրդատաչ բուռն հարեալ 
ի կիննճ ւիւրն քարշեաց ի բազմականն* շամշելով վալաշէր ըստ 
օրինակի երիտասարդի անարգել տարփաւորի։ (Էնդ որ խանդացեալ 
հակրոչ՝ լարեաւ հանել գնա ի նմանէ։ Ոաչց չոտն կացեալ Տրդա֊ 
տալ, Նաղկակալ սկտեղրն իբր գինու վարեցաւ, նաև. զրարձակիցսն 
ի բա զմ ականացն ի բաց պուղեաց»։ Ւ*որենացին լաւելլով իւր կող֊ 
մանԷ—էԵ ւ անդ էր տեսանել նոր զոմն Ո դի սևս գՊենելոպաչ զսե֊ 
զեխն սատակելով, և կամ գՎապիթեաչցն և գյչուշկա պար կացն կը– 
ռիւս ի վեր ալ Պերիթեաչ հարսանեացն»՝՝—կը ցուցնէ թէ արդարև 
ւԿ անհմուտ քերթողահաչրն մեր հելլենական դպրութեան բոլոր 
ճիւղերուն։ Ցետ կռուին , ասէ V* որենացին, *ւէ*֊ր վանսն եկեալր 
իսկոյն ի ձի ելեալ հանդերձ հարճիւն՝ ի Սպեր գնաց»։ Որովհետև 
Տրդատ չէր անուն Ոագրատունեաց, զորս Նագմամր հրեաչ կր հա֊ 
մարէր V՛որենացին՝ կր չալելու* «է՝ալց գիտեա, զի ի թողուլ աղ֊ 
գին ագբատունեաց զօրէնս հարցն՝ նախ խժական ժաո անդեցին 
չորջորջումն, ք՝իւր ատ և Սմբատ և աչլ աչսպիսի կոչմունս, զրբա 
կեալ ի նախնական անուանցն, որպէս կոչէին չառաջ բան զու֊ 
բանալն—էագադիա, Տուրիա, Սենեքիա, Ս*սուդ, Սափատիա, Վա– 

գարիա, Ննանոս։ Եւ ինձ թուի. թէ որ աչժմդ կոչին Ւագրատու֊ 
նիք Ւագարատ* Ոագադիա է դա, և Աաււյշլ1 Աշռա» դոչնպէս և 
1Լագաբիա՝ Վարազ, որպէս Նամրատ՝ Սմբատ»։ Աչչ զա լսման է տես 
չառածն ում մասին մերում։ 

գլխով 1°որենացին կանցնի ի պատմութիւն Տիգրանաչ, 
իբրև չաջորդի և եղրօր Տիրանալ, և կանուանէ գնա վերջին* — 

«Փոխանորդէ զՏիրան եղբաչր նորա Տիգրան վերջին* թագաւորեալ 
Հայոց ի քսան և չորրորդի ամի Պերոգի ար բա չի, և երկաչնակեաց 
եզեալ ամս քառասուն և երկու մեռանի»։ 8 ալտն ի է թէ օՀերկալ- 
նակեաց» րսուաՆ է ոչ թէ կենաց, աչլ թագաւորութեան ժամա¬ 
նակին համար։ «.Ոչինչ գորՆ—կր չալելու 1Աորենացին—արժանի 
լի շատ ակի ցուցեալ, աչլ չաղջկանէ միոքէ ի չուն է ի կալանս ըմ֊ 
բռնեալ ի ժամանակին՝ չորում վախճանեցաւն Տիտոս երկրորդ թա֊ 
գաւոր Հռոմաչեցւոց որ անուանեցաւն Անտոնինոս Սաւգոստոս», ակ- 

նարկելով զՍնտոնինոս Պիոս, որ մեռալ 161-ին։ ՏԼնոչն պատ մոլ֊ 
թիլն կր կրկնէ ստորև նոր պարագաներով, աչսինքն թէ չարշա- 
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է֊անս Վ^աղարշու Գ֊ի Լռ#ւէաթցւոց 4քաէ (161), հր աման ալ. նորա 
Տիգրան չարձակելով ի Միջագետս՝ կը ՝ բռնո լի կնօքէ մը որ աչն 
կողմերուն կիշխէր* (՝այւ| Ղ^ուկիոս Վերոս գալով ի Միջագետս՝ 
կ՛ա զատ է զՏիգրան, տալով նմա ի էր ազգականներին կին (հոփի ա– 
նունք զոր թողուց նա, կ*ըսէ, երբ դարձաւ ի Լալս♦ բալը չորս 
պատանիներն, զօրս ունեցա»– ի (հոփեալ՝ ըրաւ ուրոլն ցեղ (հոփ– 
սեան անուամբ«—աՑասպատակելն Պերոզի րնգ Ասորիս ի կողմանս 
Պաղեստինացւոց՝ վասն նորա և. հրտմանալ նորին և մերն Տիգրան 
ի Միջերկրեալս • և ի կալանս ըմբռնեալ լ աղջկան է միոջէ իշխելոլ 
կողմ անցն ալնոցիկք մինչդեռ. Ղ^ո»յկիանոս կեսար լԱթէնս զմեհեանն 
ղին էր* որոլ և անցեալ զօրօբ բազմօը ի Iքիջերկրեալսն լետ մե֊ 
ռանելոլն Պերոզի նուա՝ճեաց զԼալս, և. արձակեաց զՏիգրան։ Եո 
զ(հոփի զկոլս զմերձաւոր իւր նմա կնոլթեան, զոր եկեալ ի Լալս 
ի բաց թողուև ի նման է լեալ պատանիս չորս՝ ազգ սերէ լա– 
նուն մօրն իւրեանց (հոփեալ՝ (հոփսեան* և զաո.աջին մանկանցն՝ 
գլուխ ն ահա պետ կացուցանէ 1ւ կարգէ թնգ ալլ նախարարու– 
յթիւնսյ զի մի անուանեսցին Արշակունիբ»։ 

ք^ողլով ալս պատմութեան ժամանակագրութեան անտեզու– 
թիւնը — Լբանզֆ եթէ Տիգրան թագալորեց Վաղաբղու քսաներորդ 
չորրորդ տարին, որ կը հանդիպի ՈՏ֊ին, թնչպէս կրնար ազատել 
գնա *Հուկիոս որ մեռաՆ էր 169-^Ն, իբր չորս տարի առաջ) գանը 
պատմական անտեղութեան։ Եթէ Տիգրան հրամանաւ Վ^աղարշու, 
ալսինբն իբրև օգնական նմա, մտաւ ի ՚Միքագետս՝ էր թշնամի 
Հռոմալեցւոց, և Ղ^ուկիոս չէր արձակեր գնա և հաստատէր լա֊ 
թոռն, նաև կին ևս տար նմա իւր ազգականներէն» Բոլորովին 
տարբեր կը պատ մէ, ինչպէս արդէն տեսան բ արտ արին պա տ մ ու֊ 
թիւննք որ ոչ միալն ժամանակակից էյ ալլ և բանաւոր։ Ե լարձա֊ 
կել Վ^աղաբշու ի Միջագետս (161)% կը ղրկէ զզօբավար իւր նոսրով 
ի Լալս։ Օոլեմոս, որ է Տիգրան, ինչպէս լալտնի է պատմութեան 
պարագաներ էն՝ ոչ թէ օգնական է Վ^աղարշու, ալլ կը խնգրէ օգ֊ 
նութիւն Լռոմալեցիներէն, բալց չկրնալով զգէմ ունել հ՚ոսրովու՝ 
խոլս կու տալ ի Լտւոմ, ուր կքառնու սինկղիտոսութեան պտտիւ, 
թերևս նաև կին կալսերական տոհմէք և լետ վանելոլ Պարթևաց 
Լա լաս տան է՝ կը հաստատուի լաթոռ իւլ։։ Տես մեր Պատմութեան 
երկրորդ մասին մ էջ։ 

ալ արդարև հալ թագաւոր բանտարկեալ, որ և, ինչպէս տե¬ 
սան ը մեր պատմական մասին մէջ^ մեռաՆ է ի բանտի, ալն է 
Վ^աղարղ, զորոլ պատմութիւնն, ինչպէս կը տեսնուի՝ կը խառնէ 
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^որենացին կամ աղբիւր նորա ընդ պատմութեան Տիգրանայք ինչ֊ 
պէս պիտի տեսնենք ի ստորև։ 

ք*որենացին ի վախ՞ճանի ք.^ււ|էւ կը յիշէ կարևոր ինչ կէտ9 
որ վերաբեր ութիւն ունի Հայոց հին կրոնից։ ^աե ակնարկութիւն֊ 
ներ ի հին պատմագիրս մեր9 աո. ք^ոլզանդայ9 Ագաթանգեղոսի և 
1սորենացւոյն9 թէ Հայոց հնագոյն կրոնքն էր զրադաշտականք այս- 

ինքն պաշտօն կրակի ք որ կը վաո.էր բագիններ ու. վրա\ անշէջ։ 
Այս պաշտաման գլխաւոր տեղիք էին ի վաղուց հտգաւան9 քաղաք 
ի Ւագրևանգ9 յարևելեան մասին Հայոց ք և յարևմտեան մ ասին 9 ի 
Ղ՝երջան% (*ագայաո.իճ9 որ ըստ Ագաթանգեղոսի՝ պարթևական լեզ֊ 
ու. աւ. ունէր զնոյն նշանակութիլն9 այսինքն *\՝իցաւան9 ուր և 
կար «Միհրական մեհեան՝ծ9 նուիրեալ Հեփեսաեայք այսինքն կրակի։ 
Ըսա Խորենտցւոյն՝ Ար տալ. ազդ և Տիգրան որդի Արաաշիսի9 յետ 
ոպանանելոյ ղեղբայր իւրեանց զՄաժ ան՝ քրմապետ՝ թաղեցին զնա 
ի հագալան 9 իբրև նուիրական քաղաք է\րմզդի9 այսինքն Արամազ֊ 
գս*/ք ոըո1 պաշտօնեայ էր Ս՝աժան։ Տփնչ և իցեն հանգամանք ան¬ 
ձին և մա հո ւան Մ աժան այ՝ հա լան ական կը թուի թէ Ս* աժան 
ոմն քրմապետ թազուաՆ էր ի հագա լան։ &ետոյ9 ասէ Ւ1որենա֊ 
ցին9 Տիգրան (՝♦ իւր եղբոր գերեզմանին վրա1 կանգնեց բագին9 
պատուիրևլով որ զոհերէն վայելէին անցաւորք 9 և օտարք ընգուն֊ 
ուէին հիլը ընկա լութեամբ*-«Վերջին Տիգրանայ արքայի Հայոց 
պատոլեալ զգերևզման եղբոր իւրոյ Մաժանայ քրմապետի ի հագ֊ 
՜նացն ալանի որ ի հագրևանդ գաւաււի9 բագին ի վեր այ գերեզ¬ 
մանին շինեալ9 զի ի զոհիցն ամենայն անցաւորք վայելեսցեն9 
և ընգունիցին հիւրք երեկոթիւք»։ Ի րանից Իորենացլոլն յա յա¬ 
նի է9 թէ ոչ թէ Տիգրան հաստատեց զհադաւան իբրև տեղի 
պաշտաման որմզդական հրոյ9 այլ կար անդէն ի վաղուց իբրե– 
նուիրական քաղաք։ Արտաշիր 0 ասանեան 9 ըսա հորենացւոյն9 յետ 
նուաճելոյ զՀայս՝ «զհուրն որմզդական ի վեր այ բագնին որ ի հա֊ 
դալան՝ անշէջ հրամայեաց լուցանել»* 8այտնի է թէ ինչպէս քա¬ 
ղաքն՝ նոյնպէս պաշտոնն վաղուց սովորական էր հոն9 և Արտաշիր 
Լկամ այլ ոք ի \)ասանեանց9 քանզի Արտաշիր մտաե չէ ի Հայս) 

«առ.աւել ևս յորդորէ*։ Նոյնպէս *^ին էր հոն ոտարներ հիւրընկա֊ 
չելու սովորութիւնն ի պա տիլ Օրմզգի կամ Արամազդայ 9 որ ըսա 
Ցունաց ևս համարուաՆ էր վանատուր9 հի*֊րընկալ։ Իորենացին 
կը յաւելու9 թէ յաջորգն Տիգրանայ9 Վաղարշ9 կարգեց հոն «տոն 
աշխարհախումբ ի սկզբան ամին նորոյ9 ի մուտն նաւասարդի՝*։ 
Ատկայե հաւանական է9 թէ այս աշխարհախումբ տոն ևս կից էր 
այն պաշտաման և այնչափ հին՝ որ չափ պաշտոնն։ 
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Աք աթանգեղոս լիշելով զք^ագաւտն՝ կը ցուցնէ թէ պաշտօնն 
էր ի պատ էլ. \Լր ամազգալ ոչ միալն իբրև հիւրընկալ վանատուր 
դից* աւՕլ՝ Գէ9 նոր բերոց * տալով Ս»րամազգալ նաև զանունն 
\Լմանոր՝ կու տալ ակնարկել թէ տօնն ևսք իբրև համաշխարհի 
տօն՝ էր ալնպէս հին9 ինչպէս պաշտօննք և Լուսաւորիչ փոխեց 
զալն ի տօն Սովհաննոլ Ս՝կրաչի9 լորոլ ի լիշատակ կը կատարուէր 
հոն ամէն տարի աշխարհաժողով տօն*— <Լ*Լլիշատտկս վկալիցն բե¬ 
րելով ժամտդրեաց տօն մեՆ հո֊չակեր յւաւաջազոյն կարՆեալ սնո– 
տեացն պա շտ աման՝ ի ժամանակի գիցն Ս անորալ ամենաբեր նորոց 
պտղող տօնից, հիլրընկալ գիցն Վանատրի) զոր յառաջագոյն /ակ /) 
նմին տեղւոչ պաշտէին% լուրախութեան նաւասարդ ասուր* (0^* 

Ւուզանդ (1** յ*Ե.) աո. անց ւիշիլոլ հեթանոսական պաշտօ֊ 
նը կիմացունէ թէ ւսգաւան էր տեղի աշխարհաժողով տօնի* — 

*8ալնմ աւուր տօն գիպեցաւ լիշատակի մենին Տովհաննու9 որ ի 
Գրիգոր է և ի Տրդատալ լտւանին քդալանին կարգեալ էր* ԼՍշխալՒ 
հաքնակք մարգկան ժողովեալ էին*։ ԱՀա հին աշխարհախումբ 
տօնն բրիստոնէացեալ։ ^Է ու ստքէ աո՜նլով կու տալ մեղ ^որենացին 
զալն տեղեկութիւն9 Զարգանան է թէ ալչուս տ՝ չէ փոլթ* ինչ ոբ 
ըսինբ՝ է պատմական։ 

Ըւ/ա Ւ*որենացւոլն Տիգրանալ Ւ֊ի կը լաջորգէ որդին 
Վաղարշ*— «Ց&ա մահուանն Տիգրանալ թագաւորէ Վաղարշ որդի 
նորին լերեսուն և երկու ամի հոմանուանն իւրոլ Վաղարշալ Պար֊ 
սից ար բա լի՝»։ Արտաբին ժամանակակից պատմութիւնն ի մ էջ Տիգ֊ 
րանալ (Սոլեմոս և Վաղարշու գիտէ Սանատրուկ ար բալ Հալոց 
որդի Սոլեմալ աո. Սեպտիմոս Սևերոսիւ9 ապա զՎաղարշ սորին 
որդի։ Վաղարշու Գ–իք ալն է լաջորգին Պերոզի 32-րորգ տարին ասէ 
Ւ1որենացին թագաւորեալ զմերն Վաղարշ*—«8&ա մահուանն Տիգ֊ 
րանալ թագաւորէ Վաղարշ որդի նորին յերեսուե եև երկու ամի 
հոմանուանն իւ֊րոլ Վաղարշալ Պարսից արբալի* (խոր* (՝♦ 
ք–ա19 Վաղարշ թագաւորան չէ 32 տարիք նա թագաւորեց 191—- 

208* \յ՝երոլն Վաղարշու. թագալորութեան հավանական թ՜ա.ականՆ 
է 195—217, ալսինբն Ս եպտիմոս Սևեր ոսէ մինչև \քակրինսս* 
կամ Պարթևաց Վաղտրշու Գ-ի ձ՜որդ տարիէն մինչև Վաղարշու. 
Ն-ի Գ^երորգ տարին։ 

Ւ*որենացին կը ցուցնէ զՎազարշ մեր աշխարհաշէնք շինիչ 
երկուց բաղաբաց, որ են Վտղարշաւան և Վտղարշապատ9 աո՜աջին)ր 
իւր Նննդեան տեղը, և երկրորդն՝ անոլանեալն Վարգգեսի ալան։ 
Լ ա էչա ր շաւան չկալ ուրեբ լիշուտՆ% բ***լց միալն առ. Ւ1որենացւոլն♦. 

իսկ զՎազար ղապատ ք որ չիբ լիշուաՆ լարտաբին մատենագիրո 
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ՀՆնճիճ. Ստոր* հին Հաք* 461)՝ կը լի շեն Ւուզանգ (1՝. Ե. և 1% 

Աե.) և Ագաթանգեղոս՝ բազում ուրեք, իք֊ըև– Հարբալական կալան», 
ալս ինքն մալրաբազար (11ք« <1»Ե)> և իբրև Հւձմերոզ» (ՕԼք.» 3»Ա)է 
քՀշինութենԷ սորա կը պատմէ ԷՏ որենազին ալսպկ-ս, լիլ^լով քքէր– 
զեզկագոլնն լերգոզ վիպասանազ * 0(1)ա պատեաց պարսպաւ և զհզօր 
աւտնն 1Լարգգեսի, որ ի վերալ ՝$ասաղ գետոլ« զորմէ լաուասպեյն 
ասեն• ՀատուաՆ գնազեալ Վ^արգգԷս մանուկն ի Տուհազ գաւա– 

֊յլէն, զՓասազ գետով, եկեալ նստեալ զ&րէշ զԱրտիմԷ-գ բա– 
ղաբաւ, զգաստդ գետով, կռ֊ել կոփել զգուռն Երուանգալ ար բալի»։ 
«Այււ Նրուանգ, կը լաւելու V3 որենացին, առաջինն կ Սակաւակեացն 
որ ի Հալկազանւլ, զորոլ զբոլրն կին առեալ Վ^արդգեսի՝ շինեազ 
զաւանս զալս և լորում Տիգրան միջին լՍ%րշակունեազ նստոլց զհասա– 
րտկ առաջնոլ գերոլթեանն Հրկից, որ եղև բաղաբագիւղ վա՛ճառ օր։ 
\ձլժմ ալս Վ^աղարշ պատեազ պարսպաւ և հզօր պատուարաւ և 
անուանեազ Վ^տղարշապատ, որ և "Նոր բազար» (Իոր. Բ. ԿԵփ 

որ են ազին լետ գնելոլ համտռօտ գովեստ զ*Լաղարշէ, ասելով^ 
«Ալլբ լոկ կեզին, բալզ ասեմ զստ և լետ մահուանն կեալ, լաղագս 
բարի անուանն բան զթուլագոլնս ի թագաւորազ» — Iկամի ասել 
թ՜է ուրիշ թագաւորներ, նախսրգբ նորա» ապրեզան բոր չափ կե– 
ցի՚եք սա լետ մահուանն ևս կենգանի է)*—կը պատ մ է, թէ Հալոզ 
վրալ լարձակող հիւս իալին ազգերու գէմ կռուե լով մ եռալ*—«ՎասՆ 

է սորա ալուրս միաբանեալ ամբոխութիւն ի հիւսիսականազն, 
գ^ազրազ ասեմ և զՒասլազ, արտաբս բան զգուռն Նորալ ելանել, 
աո֊ասքնորգ և թագաւոր ունելով ինբեանզ զՎնասեպ ոմն Սուրհապ* 

■որբ անզեալ վտարին ալսր զ^ուր գետով։ Սրոզ պատահեալ Վ^աղարշ 
ամբոխիւ մեեաւ և արամբբ մարտկօբ՝ զիր գիաթաւալ կա ցուցանք 
գամ բոխն ընգ երեսս գաշտին, և ձիգ զհետ եղեալ անցան է ընդ կա¬ 
պանն Նորալ։ Սւր միլս անգամ միաբանեալ թշնամեազն% լօրինեզին 
ճակատ* զորս թէ-պէտ և վանեալ բ աքացն Հալոզ փախստականս աո.– 
նկին՝ սակալն Վաղարշ մ եռան ի ի ձեռազ կորովեազ ազեղնաւորազ»։ 

Հիւսիսալին ազգազ լարձակումը, զոր կը գնէ ^որենազին աո. 
Վ>աղարշիւ% եղաՆ է՝ իբրև 60 ամօբ լառաջ Պարթև ազ Վ^աղարշոլ 
Ւ-ի ժամանակ, ալսինբն իբր 136-ին առ Ադրիանոսիւ, թելադրու– 
թեամբ Վ^րազ թագաւորին Փարսմանալ, զոր Վ^աղարշ (՝. ամբաստա¬ 
նեց ի Հռոմ* րալզ Հռոմալեզիբ ոչ մի ալն արգարազուզին զՓարս– 
ժան, ալլ և թոլլ տուին% նմա ի պատիւ մատուզանել զոհ ի հտ¬ 
պիտ ոլիոնին։ ալս զալրազեալ Վ^աղարշու պատրաստեզաւ լար– 
ձակել Հռոմալեզւոզ վրալ, բալզ արգելուեզաւ։ Յաջորգ նորա Վա– 

ՂաՈ ^՝* (Պերոզն V3 ո ր են ա ց ւո լն), և ապա Վ^ազարշ 1՝. կա տարեցին է 
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ԸՆ^ վերձայն միաբան էր և մերն Վտղարշ (195). քայյ ի գալ 
Աևերոսի Ծեպտիմոսի բարևելս 197* Վ^ազարշ մեր հաշաեց։աւց գնա 
ընՆալիւ յ>, տալով ևս պատանդ և գունդ ապեզնաւորաց ի Հայոցր 
ինչպէս կը պատմէ Հերովդիանոս , մատենագիր ք՝. գարու.։ Ւայց 
լետոյ հարակա չլա, յարշաւանս իւր ի վեր այ Պարթևացք բռնելով 
բանտարկեց (217) զՎ^աղալ։շք որ և մեռաւ ի բանտի։ I11որենացիՆ 
կամ աղբիլր նորա շփոքթաՆ կը թուի Վ^աղարշու այս պատմութիւնՆ 
ընդ պատմութեան Տիգրանայ (՝• (\)ոյեմոսիի ինչպէս արգէն յի֊ 
ղեցինբ։ 

Գանք այժմ ի պաամութիւն ԽոսրովոԼք ըստ տոհմային ա– 
ւանդութեան՝ մեՆին Տրգատայ հօրք զոր արտաքին պատ մութ իւնՆ 
կանուանէ Տրդատ ք*է 

Նորենացին յետ պատմելոյ զմահն Վ^աղարշոլ* կը յարէ* «Եւ 
տանու զթագալորութիւնն նոսրով որդի նորա յերբորգ ամի \Լրաու¬ 
լան այ Պարսից արքայի։ եւ նոյնհետայն միաբանեալ զզօրս Հայոց% 
անց անէ ընդ լեաոնն մեՆ, վրէժս պահանջելով զմահուան հօրն* 
և վանեալ սրով և գեղարգեամբ զհզ°ր ազգսն զայնոսիկ% մի ի 
հարիւրոց յամենեցունց պիտանեացն առնու պատանդս» և 
տէրութեանն նշանակ% արձան հաստատէ հելլենացի գրով* որպէս 
զի յայտ լիցի ընդ հնազանդութեամբ լինել Լռոմայեցւոց* (Ն*որ + 
ք*. ԿԵ.)* 

Անցնել զ^ովկաԱք վանել այն հգ\Օր ազդերն €սրով և գեղար- 

դեամբ»ք և ոչ այոչափ միայնք այլ և պիտանինել։էն,—Հւի պիտա¬ 
նեացն* առնուլ հարիւրէն մի պատանդ չէր արդարև դոյզն 
ջութեան գորՆ։ Ն°նչ օգուտ էր սակայն ^ոսրովու այնպիսի հեռա֊ 
ւոր սահմաններ ք որպիսի էին այն բարբարոս ազգաց երկիրներն 
կանգնել արձաններ (կոթող) հելլենացի գրով։ I”որևնացին կու տայ 
պատ՜ճառ.*—վասն զի նոսրով նուաճեց այն երկիրն մինչև անդր 
քան զհովկաս* ապաքէն զայս կը նշանակէ ասելն՝ <ւև զիւրպ աէ֊ 
րութեան նշանակ՝ արձան հաստատէ հելլենացի գրով*։ Հելյենացի 
դիրն էր երկիւղ տալու համար այն ազգաց՝ թէ զՀսւոմայեցիս ու֊ 
նէր իւր պաշտպան։ Զարմանալի է մեր պատմութեան հայրը* եր¬ 
բեմն կ*ընէ մեր թադաւորներն Նոյլք անպիտան 9 €որսոց և զբօսա– 
նաց պարապեալ*ք «ոչ ինչ դ*րՆ արժանի յի շատ ակի ցուցեալ*ք և 
դարձեալ կ* ընէ զնոսա քան զԱղեքսանգր մեՆ աշխարհակալ։ Ղի արդ 
և իցէ% ^ոսրովու այս արշաւանաց պատմութիւնը կ առնու Հ*որենա~ 
ցին որպէս թէ իլր ՒարդաՆանէն* քանզի կը լալելու անդէն 

€$Լրուցէ մեզ զայս մարդանան որ յԵդեսիտր։ I1 վախճանի 
նոյն դլխոյն կերկրորդէ զնոյն։ 
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<ւ&ալսմ պասղմու թեն է—իմա քարգահ անէ -աո.եալ մեր եր֊ 
կրորդեցաք քեզ ի թագալորութենէն Արտաւազդալ մինչև լարձանն» 

Ւ1ոսրովու.»* քայյ և ալնպէս անմիջապէո Հաջորդ գլխողն մէջ աղ֊ 
րի^րը փոխառելով՝ լինի «Ա^ւ։^ քարտուղարն Տրգատալ Ադա թան֊ 
գեզոս՝»է Ե*. արդարև Ագաթանգեզոսի պատմութեան համառօտու֊ 
թիւնն է ԿԷ. գլուխն ք զոր կսկսի ալսպէս» «11 յթպէս ասացաք՝ ի 
Վ^ազարշալ առն ու. զթագալորութիլնն նոսրով որդի նորա9 հտլր 
սրբոլ մեհին Տրդատալ։ 8աղագս սորա և համատոհմիցն կար՞ճ ր 
կէսրճոյ իմն անցանելով աջող քարտուղարն Տրդատալ Ադա թան֊ 
գեղոս% փոքր ի շատ է պաամէ զմահն Արտևան ալ Պարսից թագա- 

լորին, և զբաււնալ տէրութեանն Պարթևաց լԱրտաշրէ (ի ձեռն 
Արտաշրի՝) որդւոլ Ծասանար և զնուաճել Պարսից ընդ ձեո֊ամբ նո֊ 
ր աք և զքինա խնդիր լինել I*ոսրովայ, հօր Տրդատար և աս պա տա֊ 
կաւ հինից աւերել զաշխպրհն Պարսից և Աս որ ես տանի։ Տետ որոլ 
ասէք թէ լղեաց նոսրով լիւ֊ր բնիկ աշխարհն ի կոզմանս ք*ուշանացք 
զի իլր տոհմայինքն (ալսինքն Պահլաւք) ի թիկունս հասցեն և 
Արտաշրի ընդդէմ կացցեն։ Ալլ նոքա9 ասէք չ լին էին ունկնդիր ք զի 
հաւանեալք և միամտեալք էին ի տէրութիւնն Արտաշրի քփսն ընդ 
տէրսւթիւն ազգատոհմին իւրեանց և եղբալրութեանն , և թէ% 
նոսրով աո. անց նոցա վրէժս պահանջէ» և գնովիմբ աՆեալ ասէք 
թէ ամս տասն ստէպ ստէպ զալս օրինակ ալար առ.եալ զամենալն 
երկիրն լապականութիւն դարձուցանէր։ Ապա ասէ և զգալն Ածա– 

կալ նենգութեամբք հրապուրեալ ի խոստմունս Արտաշրիք որ փսսաց% 
եթէ զբուն պատուական զձեր սեպհական զալն անգրէն 
ի ձեզ դարձուցիցք և զքեզ թագալ փառ.աւորեցից% 1Լասնորոլ 
լանձն աուեալ Անակալ՝ սպանանէ զն*ոսրովա։ 

Ւալց Ւ1որենացին ալս աղբիւրն և ս, իմա զԱդաթանդեղոս 9 
բա լա կան չհամարելով և գլուխներով ինքն կսկսի պատ֊ 
մել Պարթևաց հագում ը9 և կու տտլ Պարթև թագաւորաց ազգա֊ 
համար մըք ընելով զՊարթևսք ըստ աւանդութեան իրիք Ափ զա֊ 
նաց9 (Փոնթ տը Փորիպոյ, Պաւք* Պարս» հտ» 8» էջ» 611)» սերունդ 
Աբրահամու ի Փ տուրար թէ ժամանակագրոլթեամբ և թէ ան– 
ուամբք բոլորովին նոր և տարբեր լոյն և հււոմալեցի ժամանակակից 
պատմիչներէք որպիսի են Ցուստինոսյ Տակիտոս9 Շովսեպոս և ալլք9 
զորոց զպատմութիւն կը հաստատեն դ ահեկան ք»—«8Ս»ք աւքայ քսա¬ 
ներորդ առաջներ որդ նահապես» մեզ զԱբրահամ աստ ուահ ալին պատ • 

մութիւնքն ցուցանենք և ի նմանէ եղեալ ազգդ Պարթևաց։ Փան– 
զիք ասէք լետ մեո անելոլն Ծառալի առ.եալ Աբրա համու կին զՓէ՛ 
տուրալ9 լորմէ Ննան Եմրան և եղբարք նորա9 զոր Աբրահամ ի 
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կենդանութեանն ի լորում մեկնեաց լՆսահակալ, արձակել ով լերկի րն 
■արևելքից։ 0որոց սերեալ ազգ Պարթևաց* և ի նոցանե Արշակ 
41 ր տպստամբեալ ի Սակեգոնացլոց՝ թագաւորեաց լերկրին ՝8ւււշ*®– 

նաց ամս երեսուն և մի, և լետ նորա որդի նորին Արտաշէս ամս 
քսան և. վեց, ապա Արշակ նորին որդի որ կոչեցալն մեն, որ քԱէւ* 
տիոքոսն ես պան, և զիԼաղարշակ զեղբալր իւր թագալս ր կացոլց 
Հալոց, երկրորդ իւր առնելով։ Եւ ինքն չուեալ ի ք՝ա^չ՝ հաստա– 
տեաց զթ ագաւո ր ո ւթ իւնն իւր ամս լի սուն և երիս« վասնորոլ 
զարմք նորա Պահլաւք անուանեցան, որպես և եղբօրն Վ^աղարշա– 
կալ ի նախնւոլն անուն Արշակունիք։ Եւ են թագաւորք Պահլա* 
Հ֊իկք ալսոքիկ։ 8ետ Արշակալ մենի առնու զթ ագաւորութիւն նո¬ 
րա Ար լական լերեքտա սաներ որդի ամի Վ^աղարշակալ թագա լորին 
Հալոց՝ ամս երեսուն» ապա Արշանակ՝ ամս երեսուն և. մի, լետ 
որոլ Արշեզ ամս քսան, ապա Արշաւիր՝* ամս քառասուն ւ վևՏ, 
0 որա լինին որգիք երեք 1ւ դուստր մի, որպես լա ռաջա գոլն ասացի, 
սրոց անուանքն՝ անդրանկանն Արտաշես կոչիւր, երկրորդին՝ հարն, 
երրորդին՝ 0 ուր են, եւ դուստր անուանեալ հոշմ։ 

ա\Լրդ լետ հօրն վտխ՚ճանելոլ, կամ եղես Ար տաշիս էր ազգ ալ ի 
վերալ եզրարցն թագաւորել, զոր լանձն առեալ եղբարցն, ոչ առտ– 
ւել ողոքական բանիւք և պատրողօք, քան թե սաստիւ նուաճ ալ 
նորաէ Եւ Աբգարու պա լման ուխտի ևւ դա լինս ի միջի հաստատես։ լ 
թագաւորել Արտաշիսի Նննդովք իւրովք։ Նսկ եթե հատ ցին զարմք 
նորա% եղբարցն մատչել ի թագաւորութիւն ըստ կարգի աւագու– 
թեան։ Ել Արտաշիսի զալս ի նոցանե գտեալ գալառս պարդևէ, 
ազգ զնոսա սերելով լանուն իւրաքաչիլր. և ի վերոլ քան զամե– 
նալն նախարարութիւնս կարգեք զնախնականն ի վերալ պահելով 
զանուն ազգին, զի կոչեսցին ալս պես♦ ^արնի Պահլաւ, Ս ուրենի 
Պահլաւ և քոլրն՝ Ասպահապետի Պահլաւ, քանզի ի վերալ զօրաց 
եր ալր նորա։ Ար^– անցցուք ալսուհետև. ընդ թիւ թագաւորաց 
ցեղին Արտաշիսի% մինչև, ց բառն ալ ի նոցանե տերս ւթեանն։ 8ետ 
՚Արշաւրի, որպես ասացաք% թագաւորե Արտաշէս ամս երեսուն և 
չորս, ^արեհ՝ ամս երեսուն, Ար շակ՝ ամս իննևտասն, Արտաշէս՝ 
ամս քսան, Պերոզ ամս երեսուն եւ չորս, Վ^աղարշ՝ ամս լիսուն, 
1Լրտաւան՝ ամս երեսուն և մի։ ՀԼսա սպանեալ 0տահրացւոլն Ար– 

տաշրի, որդլոլ Աասանալ, բառնալով զթագաւորութիւնն Պարթևաց♦ 
հանելով ի նոցանե զաշխարհն Ժառանգութեան՝»։ 

Որովհետև ի*որենացին ՒԸ. դլխոլն մեջ պատման եը ձոքս 
Պահլաւ տոհմերուն լաջորդութետն պալմանը, որ որպես թե եղան 
,եր միջնորդութեամբ Արդար ու՝ հոս նոլն պատմութիւնը կրկնելուն 
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պատճառը կը ցուցնէ ^որենացին, այն է յիշեցսաձւել ընթերցողաց 
Լուսաւորչին պարիՒևակթւն հագումը♦-&ք*արյ մի՛ ասաանօր բամ¬ 
բասես ցես զմեզ իբր զալ ելա գործ ոք, որագէս թէ գմխնգամ պատ• 
մեալսն գար ձև ալ ասացաք • այլ գիտեա, ղի ախպւժելաք վասն աղ- 
գականաց մերոյ Լուսախորշին, քաջահմուտ կամեցեալ լինել ընթեր– 
ցողա էյն՝ կրկնագրեցաք երկրորգելո Փ>։ 

Աւելորգ է ըսել, թէ Իորենացւպն ԿԸ* և ԿԹ* գլուխներն 
ամենևին չեն վերաբերիր մեր պատմութեան և չունին կաաոարեալ 
պատմական ստուգութիւե, բաց ի թերևս չորս Պահլաւ ցեղերուն 
պատմ ութենէն։ \** որենացին կը խոստովանի, թէ նաև Յոյներէն շա¬ 
տեր, ինչպէս Պաղեփատոս և Պորփիւր և Փիլեմոն և ոէյլք բազումք 
գրեցին Պարթևաց վրայ« բայց ինքն կ ընտրէ մանաւանգ սսւնուլ 
ոռոհբուտ և Ւարսումա անուն աննշան պարսիկ հեղինակներու 

■առասպելախառն գործեր էն, զատելով ստոյգն և ճշմարիտ*—«1%ա– 
զում են ժամանակիս այսորիկ պատմողք ի Պարսից և լԱսորւոց 
այլ և ի Ցունաց։ *$անղի յիսկզբան թագալ որութեանն Պարթևաց 
մինչև ցպագտրումն% ընդ Հռոմայեցւոց կալան գործ, երբեմն հնա– 

.զանգութեամբ և երբեմն պատերազմ աւ, զոր պատ մ է Պաղեփատոս 
և Պորփիւր և Փիլեմոն և այլք բազումք♦ բայց մեք ասասցուք ի 
մ ատեն էն զոր երեր ո/ւոհբուտ զՒարոումայի՝»։ 

$՝է ով էին Խոռոհբուտ և Ւարսումա՝ Խոյրենացին (գլ. 4•) 
կիմացոլնէ մեզ սա համառ օտ տեղեկութեամբ* «Այււ V* ոռոհբուտ 
գպիր եղեալ ՀՀապհոյ թագաւորին Պարսից, և տնկեալ ի ձեոս 
8ունաց, յորժամ Տուլիանոս ղօրու հանդերձ ի Տիգբոն չոգաւ, և 
ի մեռանելն նորա անդ ընդ 8 & բիտն ու ի Յոյնս ընդ արքունական 
սպասաւորսն եկն, և մերոյ հաւատոյս դաւանեալ անուանեցալ 
Նղիազար, և յոյն լեզու ուսեալ պատմագրեաց զգորնս Նապհոյ և 
Շուլիանու։ Լնդ նմին թարգմանեաց և զառ աջին պատմութիւնս 
մտտեան մի, որ գերեկից իւր լեալ է^արսումայի ոլրումն անուամբ, 
զոր Պարսք էհաստսոհուն կոչեն• յորմէ մեր ուսեալ երկրորգեմք 
այժմ ի գիրս յայս, թողէով զառասպելաց նորա բարբաջմունսս։ 

Հալան ական է թէ 1°որենացին այս աղյբերէն, հրուտ- 
Ւարսումայէ, առած է ինչ որ կը պատմէ մինչև ի գլուխն տե» 
հաւանական է նոյնպէս, թէ V*որենացին ջանաց առնուլ այն ա– 
ռասպելախաոն մատենէն, ինչպէս կ՝ ըսէ՝ Հղստոյգն, որ ինչ ճշմար* 
տութեան վայելէ պատմութիւնս։ 1^այց թէ ունէր ի ձեռին նաև 
յոյն պատմիչներ \Տասանեանց ժամանակին–Պաղեփատոս, Պորփիւր 
և Փիլեմոն* այս չէ ամենևին հաւանական» նախ% վասն զի անտեղի 
է ընդունել, թէ Ւ*որենացին ունենալով այն յոյն պատմիչներն% թո- 

20 
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ղուց պնոսաք և ընտրեց զաուասպելախօսն Ւո/ւո^քօւա —Ւարսումա «. 

երկրորդ՝ վասն ղի այն անուններով յոյն պատմիչներ չենք գտներ 
ի պաամութեան։ հան արդարև Պազեփատոս և Պարփիլր անուն՝ 
պատմիչներ• բայց սորա չէին կրնար եառայել հորենացւոյն իբրև 
ապրիլը, քանզի էին հին, և յորոց Ծտրա բոն և Եսսեբիոս կու տան 
մեզ հատակոտորներ միայն» իսկ Փիլեմոն անուն պատմիչ ամենևին՛ 
յիշուաՆ չէ ի պաամութեան։ (1ւստի լիրաւի կրնանք ըսել, թէ 
I" սրենա ցին չուն էր այնպիսի յոյն հեղինակներ ք և ստիպուեցաւ առ¬ 
նուլ այն աննշան աղրերէն, իՒէպէտ կալին ուրիշ /Աքն և լատին 
պատմիչներ Ծասանեանց ժամանակին, ինչպէս Դիոն հասսիոս և 
ա11Ք9 Ո0Ո9 անգէտ կը թ՛ուի Ւ1որենացին։ 

ՀԱ* գլխէն մինչև ՀԵ» հ* որենացին ունի Ւ*ոսրովու պատ մ ու– 
թիւնն, այսինքն զպատմութիւն պատերազմաց նորա ընդդէմ Ար– 

տաշրիք Լռոմայեցւոց օդնականութեամբ և առանձինն, և ի վախ- 

՛ճանի% զպատ մութիւն սպանման նորա յԱնակայ։ 
Աեաչաո. խօսելով՝ պատմութիւնն Անակայ իւր սարօքն զրոյց 

(1^01սԽ) է մանալանդ քան պատմութիւն։ ք&է զկնի սպանմանն 
Արտ ալանալ նոսրով յետ տասն ամ նեղելոյ զԱրտաշիր կ սպանուի 
դաւով յԱնակայ, որդի սորա Գրիգոր կը տարուի ի հեսարիա, Ար– 
տաշիր կը մտնէ ի Հալս, լերկիւզէ նորա Տրդատ որդի ոսրովու 
հը տարուի նոյնպէս փախստական յարևմուտս, Տրդատ և Ղրիդոր 
կը գտնեն զիրար յանՆանօթս, *Ն1ոկզետիանոս կայսր ի վարձ մե¬ 
նամարտ ութեանն ընդ թագա լորին *\՝թաց՝ կու տայ Տրդատայ հայ¬ 
րենի թադաւորութիւնը, որ մնացաե էր տարիներով պարապ, վկայ¬ 
արան ական հանգամանք նա հատ ակ ութեանն Հ^րիէէորէ ե դարձին 
Տրդատալ ի քրիստոնէոլթիւն, այլովքն հանգերձ%–ևն մեՆաւ մասամբ 
անտեղի զրոյցք • մինչ ժամանակակից պատմութենէ դիտենք, թէ 
յետ սպանման Արտաւանալ, Հ՚Աքք օդնականութեամ բ Լռոմայեցւոդ 
(Աղեք սանդր Ծևերոս) չեն թողուր մ տանել ի Լայս Արտաշրի (226— 

240), և Նապուհ Ա« լաջորդ նորա (240-271)* որ մինչև 258 

զյբաղեալ էր Լռոմայեցւոց դէմ պատերազմներով* հազիւ յետ դա¬ 
շտն ցն ընդ Փիլիպպոսի (244) իշխեց մ տան ել Լռոմայեցւոց երկիր¬ 
ներն , եկաւ մինչև յԱնտիոք և բռնեց զՎ^ազերիանոս դերի (2 60) է 
Մինչև 259 արտաքին ժամանակակից պատմութիւնն չդիտեր Հայոց 
թադաւոր սպանեալ դաւով և զ ալս նուաճեալ ի Սասանեանց։ 
Աւստի հաւանական է թէ Տրդատ 6, ինչպէս ըսինք, ըստ Հա1ոքք 
նոսրով որդի Վ^ազարշու՝ կը թադաւորէր ի Լալս։ 2Ե9–ին կը դըտ– 
նենք թադաւոր Հայոց Արտաւազգ ոմն (թերևս այն Արտաւազդ 
Մանդակունիք զոր ^ազգային աւանդութիւնն –Ւոր* ք*# ՀՋ« —կը հա՞ 
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մարի դտլեակ մենին Տրդատ ալ) օգնական և բարեկամ Նապհոր 
մինչև խրատ տալ նմա արձակել զՎ^ազերիանոս ։ Ե լարձակել *Ներ~ 
սեհի (292—302)՛ Լալը (\Լրտաւազդ կամ մանավանդ լաջորդ նորա 
Տրդատ *)՝• մենն) են արգէն բարեկամ Հռոմալեցւոց և ձեռնտու. 
Գաղեևալ Ներսեհի դէմ պատերազմին մ էջ, որոլ արդիւնը եղաւ 
ըառասնամեա լ խաղազսւթիւնն, ալն է սղերիոսի պատերազմ էն 
(297) մինչև ի մահն ^\ոոտանդիանոսի և Տրդատտլ մենի (337)* 

Զալսմ ըառասնամեալ ժամանակին է Հալոց դարձը, զոր ալնպէս 
հրաշալի դիպօը խճողան են վկալարան ու. թի ւնը, որ ոց հաւաըո ւմն 
է \Լգաթ անգեղոս։ Այ*# հրաշալի պարագաներէն են Անակալ գա¬ 
լուստն և որ ի կարգին։ Այււ համառօտ ութենէն կը տեսնուի, թէ 
I11ոսրովալ գալով սպանութենէն մինչև ի թ՜ագալ որելն Տր դա տալ 
օգնութեամր Հռոմալեցւոց (Ղ*իոկղետիանոսհ), և անտի ալսր մինչև 
ի մահն Տրգատալ Հալոց դարձին վրալ ինչ որ Հը պ***ս*մուի լա¬ 
լա նգ ութեան Հալոց՝ է լոկ զրոլց կամ վկալա րանութիւն (10^՜0Ոճ6)* 

Մենը ալս ժամանակին (ի մահուանէն Արտաւանալ մինչև ի մահն 
Տրգատալ) մեր ազգալին աւանդական պատմութիւնն ոլզղան ենը 
լիւրում տեղւոք ժամանակակից պատմութենէ ըստ սկզյրանց առողջ 
ընէ ագատութեան։ 

Ը*#ա Ւ1որենացւոլն՝ լետ սպանման \Լրտաւանալ վեր^նոլ թա¬ 
գա լորին Պարթևաց լԱրտաշրԷ՝ երկու Պահլաւ ցեղը, \Լս պա հա պե¬ 
տին և Նուրենեանք իրենց ազգականին \Լրտաւանալ դէմ նախան¬ 
ձս ւէ% կը միաբանին Ար տաշրի հետ♦ Գարնան տունը մի ալն կընդ¬ 
դիմանար Ւալց նոսրով, որ ըստ ոմանց եղյրալր էր \Լրտալանալ՝ 
կը փութ՜ալ լօգնութիւն նորա♦ րայւյ 1ս^ԼՈէԼ սպանուաՆ էր նա 
ևՀՀթԷ բոլոր Պարսից զօրըը և նախարարը, նաև ազգականը նո¬ 
րա ք րւսց ի Գարնան ցեղէն, մ իա բանան էին ընդ Մրտաշըի* կը 
դառնալ մեն տրտմութեամր* - <ւ՝$անզի լետ սպանանելոլն զԱրտա– 
ւան և թագաւորելոլն Արտաշրի որգւոլ \)ասանալ՝ երկու 9եՂՔ Պ ահ– 
լաւին 9 որ Մսպահապետի և I)ուրենեան պահ լալն անուանին, նա¬ 
խանձ պահելով ընդ թտգաւորեալ ցեղին իւրեանց հարազատու– 
թեան ազգին որ է \Լր տաշի սին՝ կամ ալ լանձն առին թագաւորել 
\նրտաշրի որդւոլ \)ասանալ։ Այ^ մտերմութիւն պահելով առ եղ– 
րալրութիւն ազգականոլթեանն տան ^արն Պահլաւին՝ ընդդիմա¬ 
ցան պատերազմաւ Մրտաշրի որգւոլ \) ասան ալ ։ քալց լա ռաջադ ոլն 
իբրև լոլաւ զազմուկ շփոթին թագաւորն Հալոց նոսրով՝ դիմեաց 
լօգնականութիլն Մրտաւանար թէ հնար լիցի ա՜ճապարել ապրև– 
ցուցանել միալն ղ\Լր տ աւանն, և միջամուխ եղեալ լ\Լսորեստան՝ 
լսէ զբօթ մա հոլանն Մրտաւանալ և զմիարանութ իւն ամենալն 
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զօրաց Պարսից և նախարարաց9 նաև ազգին Պարթևաց և 
Պահլաւկւսց ք թա9 է ֆեղէն Դարնանք առ. որ հրեշտակս աուա- 
բեալ դառնալ լաշխարհս մեՆաւ աոտմ ութեամբ և զկեանօբ 
(Ւոր. (՝♦ ՀԱ#)* 

\\գաթ անգեղոս որ լամենտլնի միաբան է Ը^Գ ^*որենացւոլնք 
մանաւտնդ թէ աղբիլր նորա% չգիտեր Գարնան, Օուրենի և Աօււ^ա– 
հապետի Պա^աւ ցեղեր, ալլ առհասարակ բոլոր Պարթևաց հա¬ 
մար կ՝ըսէ9 թէ միաբանևալ էին րնգ \էրտաշրիփ—Հ^ոհմբն և ազգա¬ 
պետ բն և նտխարարբն և նահապետբն Պարթևաց միամտեալ և 
հաստն ետ լ և նուտճետլ էին ի տէրութ իւնն \Լրտպշրի9 բան րնգ 
տէրութ էլն իւրեանց ազգատոհմին և եղբալրութեանն»։ 

Ըաա Հ*որենացւ.ոլն՝ նոսրով էնոլնհետալն փոլթ Ը^Գ փութ աՂԳ 
աոնէ Փիլիպպոսի կա լսեր Լռոմալեցւոց9 օգնականութիւն ի նմանէ 
խնդրելով»։ ք՝ալց, կը լաւելու լաջորդ գլխոլն սկիզյբը^ հ\Լղմու կ խռ»- 
վութեան լեալ ի թագաւորութեանն Փիլիպպոսի% ոչ կարաց ի Լռո– 
մալեցւոց գնգաց պարապեցուցանել առ ի զօրավիգն լինել Հ*ոսրո– 
վու։ Ալլ օդն է նմա ի ձեռն գրոլք հրամա լելով սատարել նմա լա- 
մենտլն կողմանց։ Օրոց առետլ ալսպիսի հրաման* հասանեն նմա 
լօգնականութիւն լԵգիպտոսէ և. լանապատէն մինչև ի Նովեզերսն 
Պոնտոսի»։ \Լգաթանգեղոս չգիտեր նաև ալս պարագալնք ալն է 
զխնգրելն Ւ*ոսրովու օգնութ իւն Փիլիպպոսէ և զչկարել նորա օգ¬ 
նել Հալոցք և ալս չէ իսկ ճշմարիտ 9 բան զի Փիլիպպոս թագա սորեց 
244'^ք մ ինչ \\րտաշիր մեռան՛ էր 24:0-ին։ 

\**ոսրովք ըստ ^որենացլսլնք ընդունելով ըստ հրամանին Փիլիպ– 
պոսի կա լսեր անթիւ զօրաց բազմութիւն% կ*երթալ ի վեր ալ Արւոա– 
շրի։ պատերազմելով կը փախցունէ գնա. և ղրկելով դարձեալ հրա– 
ւէր Պահ լալ. ցեղեր ուն գալ միանալ ընդ նմա ըեգգէմ \Լրտ աշրիք ի 
չառնուլ նոցա լանձն՝ կը դառնալ տրտմ ութեամ բ• սակալն կը լսէք 
թէ իւր ազգականներ էն Աեհսաճանք Գարնան Պահլալ ցերղէնք կու. 
գար ընտանեօբ ի կոչ նորա9 կ1 ուրախանալ• բտլց կ առն ու. ընդ 
հուպ լուր> թէ սպանուան էր նա ընտանեօբ լ\Լրտաշրէք քս»ւ| ի 
տզալ մանկանէ Պերոզտմատն անուն ք Կամսարականաց նախնին > 
զոր փախուցան էին լերկիրն Պուշանաց, ալն է ի Ւակտրիա 
— ^Գտեալ (ոսրովու) զալս չափ բազմութիւն Լի Փիլիպպոս է)՝ խ ա– 
ղալ ի վեր ալ \Լրտաշրի և ճակատ տուեալ ի փախուստ դարձուցանէ» 
թափելով ի նմանէ զ\Լսորեստտն և ղտլլ արբալանիստ աշխարհս։ 
Ղ^արձեալ լղէ ի ձեռն հրեշտակաց առ իւր տոհմալինսն Պարթև 
Պահլաւիկ ազգս և առ ամենալն զօրս աշխարհին ՝$ուշանացք զի 
առ նա եկեալ վրէժս լ\Լրտաշրէ պահանջեսցենք և զարժանաւորն 
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ի նույ անէ թագաւորեցուսցէ, զի մի՛ տէրութիւնն հեռասցի յին֊ 
քեանցւ Նսկ նոցա ոչ աո֊ էր ալ յանձն, յառաջասացեալ ցեղիցն որ 
Ասպահապետգ և ՑուրԷն անուանինՀ դաոնալ նոսրով յաշխարհս 
մեր ք ոչ այնչափ ուրախացեալ ընդ յազթութիւնն, որչափ ընդ վեր֊ 
քակացութիւն ազգական ացն գժգմեալ։ Ցայնժամ հասանեն աո. նա 
ոմանք ի հրեշտ ակաց իւրոց որ ք ի պա տո լականա գոյն ազգն երթեալ 
էին, ի խորագոյն աշխարհն, ի նոյն ինքն ի ներքո ի Ւահլ* բերին 
նմա համբալ.ք թ-է ազգական քո Վ^եհսաՀան հանդերձ ցեղիւն իւ֊րով 
Գարնան Պահ լալին ոչ հնազանգեաց Արտաշրի, այլ ի կոչգ քո գի֊ 
մեալ գայ առ. վէեզ։ 

ձք^էպէտև յոյժ զուար՚ճացաւ նոսրով ընդ լուր գալստեան ազ֊ 
գականացն% սակայն ոչ յամեաց ուրախութիւնն, ընդ հուպ հասա֊ 
նելով բօթն% եթէ ինքնին Արտաշիր հանդերձ միաբանութեամբ 
զօրացն հետահաս եղեալ կոտորեաց զամենայն ցեղ Գարնան 
լալինք էջելով զամենայն արու յերիտասարգտց մինչև, ցստնգիայս^ 
բայց ի միոյ տղայոյ, զոր աո֊եալ մտերիմ տան նորա, Ւուրզ անուն% 
փախեալ յտշխարհն ՝$ուչանաց, հասու ցաներով յազգայինս նորա. 

զոլ> բազում ջանիլ խնգրեալ Արտաշրի զմանուկն ի ձեռն առնուլ 
ոչ կարաց յագգակտնացն կուսակցելոց, մինչև յոչ կամաց երգն ուլ 
անկասկան լինել մանկանն* վասն որոյ բիւ֊ր առասպելս յօգեցին 
Պարսք գնման է, անբանից սպասաւորել մանկանն։ Սա է Պերոզա- 

մատն, նախնի մենի ազգին ^\ամսարականաց, զոր յիւրում տեղւոջ 
պատմեսցուք»։ (Տես Ւ/ւր* (՝. 9-Է.)։ 

նոսրով զայրանալով, ասէ Ւ*որենացին, այս կոտորանին վրայ, 
և չգտնելով օգնութիւն Լռոմայե ցիներ էն —քանզի յետ մ ահուն 
Փիլիպպոսի շփոթեցաւ Հռոմայեցւոց տէրութիւնն, և յա^որգք Փիլիպ* 
պոսի (249-259) Փեկիոս, Գաղզոս Վաղերիանոս չկրցան օգնել 
նմա%—իւր ղօրօք և հիւսիսային ազգերով յարձակելով Արտաշրի վրա\ 
կը հա լան է զնա մինչև ի Հնդիկս.-ժեք այժմ ասասցուք որ 
ինչ զկնի կոտորանին ազգին Գարնան Պա հլա լին, զորոյ զվրէժն ու 
թուլագոյնս ինչ խնգրեաց թագա լորն Հայոց նոսրով։ Թէպէտ 
վախճանեալ Փիլիպպոսի և շփոթեալ թագաւորութետնն Հռոմայե֊ 
ցւ֊ոց, մարգ ի մ արգո յ առնլով զտէրութիւ նն սակաւժամ անակեայ, 

1'եկիոս և %աԱոս և Վ^ազերիանոս կայսերք, ոչ օգնեցին նմա% սակայն 
նոսրով զօրօք իլրովք և այլ սիրելեօք յարեցելովք յինքն և հիւ֊~ 
սիսային ազգօք Արտաշրի յաղթեաց, հա չանա կան առնելով մինչև 
յաշխարհն Հնգկացա 

Այս պատմութիւն ^որենացւոյն, թէպէտ մեՆտւ մասամբ հա¬ 
մաձայն Ագաթ անգեզոսի, որ կու տայ Ւ1ոսրովու իբր տասը տարի 
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չարձակել Պարսից երկիրն» աւերեր Հանգել և հա լան ել զԱրտաշիր՝ 
բոլորովին տարբեր է արտաքին ժամանակակից պատմոլթենէ։ Ըսա 
արտաքին ժամանակակից պՍէտմութեան՝ ազգականք \ձրտ ալանալ 
և ի Պարթևաց ոչ սակաւք կը միաբանին Հալոց հետ9 որք օդնա* 
կանութեամբ \Տ%ղևքսանդրի Սևերոսի կա լսեր (222—235)* և ոչ Փ^ր– 

լիպպոսիք որ աւելի քան քսան ամօք լետոլ էք իբր չորսք և ոչ տասը 
տարիք կռուելով կը վանեն զԱրտաշիր։ ^ * 

Ըօա ^որենացւոլնք որ դարձեալ միաբան է Ագաթանգե– 
ղոսիք կամ մանալանդ կ՚առնոլ ի նմանէք Ա|ւտաշիր հալանուելով 
ալսպէս ստէպ ի Ւ*ոսրովալ% կը խորհի տալ սպանանել զխոսրով 
գալով ի ձեռն Անակտլ ուրումն, ժիոլ լազգականաց V*ոսրովոլ։ Հոս 
լիզենք միալն հարևանցի9 թէ Հալոց դարձին պատմ ութիւնը կ՛սկսի 
\Լնտկալ գալստեան պատմութ եամբ , ոքո1 համ առօտութիւնն է՝ 
ալս« «Փախուցեալ ի I11ոսրովալ \նրտաշիր մինչ ի լաշխարհն Հնդկաց 
և նեղեալ լոլժ% բազում խոստմունս նա խարար ացն աււնէ9 թէ ոք 
բուժեսցէ գնա լալնմանէ* թէ հնարի ւք դեզոց և թէ գաղտնի 
խողխողմամբ սրոլ պէսպէս պարգևս տալ խոստանալր* մանաւանգ 
Պարթևազանցդ, ասէ9 գիլրահնար գոգցես ի ձեռն կեզնաւոր սիրոլ 
գդալելն։ \\զգականութեան անուամբ պատրել ի գոսա վստահա- 
նար խոստանալը զբուն տունն գարձուցտնել ի նսսա9 որ Պահլաւն 
կոչէրյ զարքալանիստ քաղաքն ք՝ահլ և զամենալն աշխարհն ^օւ– 
շանաց։ Նա և թագալորութեան ձև և շուք խոստանալըյ և զհա֊ 
սարակ \Լրեացք ընդ իւրով ձեռամբ երկրորդ իւր լինել։ 9որ հրա– 
պուրեալ \ձնակալ որ էր ի ցեղէն ուր են եան Պահլաւէ՝ լանձն աո.* 
նու սպանանել զի* ոսրով։ Եւ հատուանի պատ՚ճառաւ փախստական 
լինի լ\Լրտաշրէ« և զհետ մտանելով զօր ացն Պարսից առ պատ՚ճառէ 9 
որպէս թէ փախստական վարելով զնա ընդ \ձսորեստան% հանեն 
զառեզերբ սահմանացն Ղտր պաաականի ընդ մէջ Հորդոլաց։ ՀԼոր 
լուեալ մենին V*ոսրովալ լԱւտէացւոց գաւառինյ իբր զիարենեանցն 
կարնեցեալ եկաւորութիւն* գունդ առաքէ լօգնականութիւն 11եա՛ 
կալ ։ Օրոց պատահեալ \Հնակալ՝ անեն գնա հրամանաւ թագաւորին 
ի գաւառն որ անուանեալ կոչի \հրտազ9 ի տեղի դաշտավալրսք ուր 
լալտնեցան նշխարք սրբոլ և մենի առաքելոլն Թւ« դԱ՝ 

Եթէ պարտ է հաւատալ V* որենացւոլն՝ \Լնակալ օ թևանին 
տեղն ի դաշտին \Լրտազու՝ դիպեցալ Հւմօտ առ դիրս սրբոլ առա– 
քելոլննք և հոն եղտլ լզութիւն մօր Լուսաւորչին • և ալս անտարա֊ 
կոլս վերին իմն խնամովդ որպէս զի նա որ Փ՝ադէուի հոգևոր մշա* 
կութ եան պակասութիւնը պիտի քնոլր՝ աառ հանգս տարանաւ նորա 
առնոլր զլինելութիւն»։ $՝երևս հնար էր գիտնար թէ Iնակտլ 
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–օթՆ անին աէևդհ էր ֆւսդէոսի Հանգստարանն, բալք թ-է յզութ-իւնն 
ևս ւսաւորչին եղաւ հոն՝ զալս գիտնալ չէր հնար ում եք առանք 

-մ ասն աւ. որ յայանութեան։ Այսպիսի անհամ բարեպաշտ գիւտերու 
պիտի հանդիպեն ք ստէպ մեր այս պատմութեան մ էջ։ ԱՀա բան ք 
Հո րենաղւո յն , «I1 բնակելն Անակայ ի դաշտին Արտաղու՝ պատահէ 
սորա տեղի օթարանին մօտ առ. գիրս սրբոյ աոաքելոյնղ որպէո 
թէ ի ներբոա գոյն սրսկապանի խորանին, ևԳ անդ ասեն զյւզութիւն 

՝մօր սրբոյ և մենի Հուսաւորչին։ Վաււն որոյ և զնորին աուաքելոյ 
շնորհն րնկալեալ, որ աո. հանգստաբանալ, նորին զլինելութիւնն 
է աո՝ զնորին ելիղ զհոգևոր մշակութեան պակասութիւե»։ 

1*րր երկու, տարի լետոյ Անակ կ՝ սպաննէ զ^ոսրով, և կը քնջուի 
ընտանեօք, քաք ի տղայ մանկանէ որ կ՛ազատի, իբրև, յորովայնէ 
սահմտնեալ Հուսաւորիչ վերին խնամով«—(էլ յեա անղելայ երկուղ 
ամաղ գալստեանն Ա նակայ ի Հայս՝ յերրորդումն սպան անէ 
րովք որ թագաւորեաղ ամս բաոասուն և ութ, և. մեոանի ինքն 

*և իւրքն ամենայն, պահելով խնամողն Աււաու^օ| զատ միայն, որ 
ակխարկսւթեամբ Աստուեոյ և շնորհօք աուաքելոյն ստեղեանել 

■կամ լուսաւորել ասեմ ք յար գան դի մօրն, զաոաքելութեան իւրոյ 
զշնորհս ի ձեոն տալով նմա։ Նսկ զմնաղեալս ի զրուղաղս ուսու• 
ղան է քեզ Ագաթ՞ անգեղոս»։ 

(Հոս ի դէպ է յաւելուլ իբրև դիտողութիւն, որ անունն Անա^% 
*է յունարէն և կը նշանակէ բոն ա լոր կամ սպանող)։ 

Ըաո Լգաթանգեղոսի՝ Անակայ տան կոտորաՆէն փախուղեալ 
■մանկունք են երկու, ււրսգ գժին, Գրիգոր, փախուցանեն ի Յոյնս, 
և ղմի ւսն ի Պարսս*—ւՒայղ միայն երկու, մանկանս փոքրկունս 
յորդւողն Պարթևին պրՆեալ ոմն ապրեղուղանէր ի ձեոն գայեկաղ 
ս լրումն. ղմին ի կողմանս Պարսիղ , և զմին ի կողմանս Ցունաղ 
աոեալ փախ չէին* (Ագաթս (՝.)ւ Աււաջնոյն վրաք կը Հենոբ 
\*լակ առասպել մը՝ զոր արժան կը համարինք յիշել։ \Լստ Հենոբայ 
որպէս թէ եղբայր Լուսաւորչին կը կհչուէր Ս ուր էն, զոր փախուղին 
ի Պարսս, ուր սնաւ նա աո հօրաքեո իւրում, կնոք թագա լորին 
Հեփթ աղաց, և. երբ զարգտղալ՝ գնաղ ևենաղ երկիրն, ուր յետ մնա» 
լոյ ամս տասն՝ թագաւորեղ երկրին ևենաղ իննևտասն ամ։ (ԼՀա 
բանք Հենոբայ• *Նսկ զմիւ ս եղբայր նորտ (Լուսաւարչին) որ կոչէր 
Սոլրէն, մանկաբարձքն փախուղին ի դուոն Պարսիղ, և անդ սնաւ 

■աո հօրաքեոն իւրում, որ էր կին թագալորին Հեփթազաղ Հոլան» 
շրի հեփթ աղի« որ իբրև զար գա ղալ՝ գնաղ երկիրն ՚ձենաղ յեա 
մ ահուն Ւ*ոսրովուհեայ (հօրաքեո իւրոյ), և կաղեալ անդ ամս տասն% 
թագաւորեաղ անգ ի վևրայ երկրին ՚եենաղ ամս իննևտասն։ Հոր 
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սմաեբ հտմբաւեն թէ ասեն եղբորն Գքիգսբիէ ար է Ցակսր 
բալց ոչ դիտեն զստոլգն, գի Ցակսբն ալն հօրաբեուորդի էր սրբսլն 
ԳրՒՒ"քհ և անուն մոր նարտ ^ոսրովռւհի։ Ււր^ ցորժամ մեէւաւ֊ 
մալը նորա9 և գթադաւորութիւնն բարձին ի հորէ նորա Տիրանաք — 
(քնչ թադաւորութիւն է ալս, և ով էր Տիրանաք—զի նոպան գնա ի 
պատերազմի ար բալն Լփնաց ապա Օակոբ հանդերձ բերբն 
իւրով ՀԼսկդնԷիւ մնաց որբ։ Եւ լեա ժամանակաց բեււորդի նոբ/Թ 
գնաց լաշխարհն %թաց և անդ թադտւորեացք զոր լետոլ Տրդատ 
ըմբոնեաց9 մինչ աո. արբալին Տունաց էր։ &ի սա էր9 որ եկն ի 
պատերազմ ի վեր ալ ^իոկզետիս/նոսի ար բա լին Ց ունացք ոբպէս 
Հձդաթանգեղոս պատմէ* (ՏԼենսբ, էջ 21, 22)* 

\՝*որենացւոլն աղյբիլր էր մինչև ցարդ ՀՕ՝*) ^ոոոհբույա։ 
ՀԵ. գլխով ^որենացին կաո-նսւ դարձեալ նոր աղբիոր* ալն է քՓ^ 
մի լիանոս եպիսկոպոս Տեսարուք որմ է աոաՆ է, ինչպէս կ՚ըսէք ըզ֊ 
պատմութիւն իւր Նոսրովու. մա հոլան էն մինչև ի թադաւորել Տըր» 
դա տալ*—«ֆիրմի լիանոս եպիսկոպոս Տեսարու Տապադովկացւոց՝ էր 
սբանչելի լուսումնասիրութեանյ որ և ի տզալու.թեան իլրում աո 
IIրոդինէս երթեալ վաբժեցալ։ Սա բազում խօսս արար, լորոց մի է 
պատմութիւն հալւսեանաց եկեղեցւոր որ լաոտջ լա լուրս Մ աբսխ 
միանոսի և Ղ^եկոսի լարեաւ9 և որ հուսկ լետոլ լամս Ղ*իոկղետիա֊ 
նոսիք ղարալարեալ ի նա և գգորես թադաւորացն»։ Ըսա ^որենա- 
ցւոլՍ՝ Փիրմի լիանոսի ալս հալաետնաց պատմութեան մ էջ դրան էր 
նաև Ւ*ոսրովու հալաետնաց վրաւլ ի Լալս* (լա1Տ \°որենացին ալս 
պատմութիւնն զվկալելոց ի Հալս ք ինչպէս նաև ալն9 թէ նոսրով 
ի պատերազմին ՏարակաԱալի ընդդէմ Վազարշու մնաց չէզոբ։ չհա¬ 
մարելով ճշմարիտ1 կը թողու*—*Պ՝րէ բազում վկալեալս և ի Ւ«0– 
քովալ ի մերում աշխարհիս» րա§§ զի ոձ ճշմարտութեամբ ոճով 
պատմէք և ոչ զանուանս նշանակէ կամ զտեղի կատարմանցն՝ ոչինչ 
կարևորադոլն համարեցաբ երկրորդել։ Նոլնպէս և որ քԱՆաււէՀր 
որդւպ Սևերեալ ասէ Լպտտերազմեալ ընդ Վաղարշալ Պարսից ար- 
ՔաԺ է Փիջագե տս և մ ե ու անել ի մէջ Նդեսիալ և ՒաււանօԼք և 
մերոլն V*ոսրովու ոչ լոբ հակամտեալ»։ 

Ւ1ոսրովու հալաետնաց համար չունինբ ըսելու բան• բանգի 
չէ անհ ալան ական ք թ-Է թ՜երևս լ աո. աջին դարէ անտի բրիստոնէաւ– 
թեանք ըստ վկալոլթեան ՏերտսւդիաՆոսի, եկեղեցական մատենա֊ 
դրի գարու հաւատացեալբ բազում էին ի Հալս (Գաթլ։րճ* 
Հտ* (՝♦ 465)* Ւալց ալն որ կ*րսէ թէ ի պատերազմին Տարակալ֊ 
լալի նոսրով ոչ ի Պարսիկս լարեցաւ և ոչ ի Հո.ոմալեցիս% ոչ թէ 
Ւ1ոսրովու կը պատշաճի, ալլ Սանատրկոլ (193), որ ըստ Հերովդիա ՝ 
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նոլ ժամանակակից պատմագրի1 չլաբեցալ "I է "Նֆգեր, հակակա– 
կորդն Շեպաիմեալ9 և ոչ ի նոլն ինրն Աեպաիմոս։ Շնտոնինքսի 
հարակա չլայիք Աեպտիմեալ որդլոլն պատերազմն կր ոչ թկ ընդ Վա– 

ղարշու I՝# (209 — 216), այլ ընդ 11 րտաւանալ (216— 226)* (՝այւ| 
ինչ որ կը պատմկք կըսկ9 Փիրմի լիանոս հ*ոսրովոԼ մահուանկն մինչ 
Տրդաաալ թագաւորութիւնը պիտի աոնունր ստոլգ*— <^Ի«4 

որ ինչ զկնի մահուանն \°ոսրովու մինչև, ցթագաւորոլթիանն Տըր– 
գաաալ ի ժամանակս անիշխան ութեանն պատմկք ստոլդ համարե¬ 
լով՝ երկրորդեմր համառոտ բանիւր»։ Տրդաաալ անի շխ անութ եան 
ժամանակի պատմութիւնն ունինր ի Հք^* գլուխն ն*որենացւոլն * 
բալց զալս մ անկ ի ստորև։ 

Ս ակալն ալս սպբիլր ևս ^որենացւոլնք Փիրմիլիանոս, չունի 
զօրութիւն* բան զի Փիրմիլիանոս9 որ մեռաե կր գարուն կիսուն 
մոտ (269, տես Գաթըրճ. Հա» ք՝. էք 466), թնչպկս կրնար պատ¬ 
մել զանցս I՝* գարուն վերջին տարիներունք նա մանաւտնդ 0*» գա¬ 
րուն առաջին տարիներունք որպիսի են զորեր Տրդաաալ լանիչխա– 
նոլթեան ժամանակին։ Տփարդ և իցկ% Խորենացին որպկս թկ Փիր– 
միլիանոսկ պոն լոք կը տանի լառաջ զիւր պատմութիւնն ալսպկօ• 

ալր ասկԳ թկ լեա սու սերփսհարն լինելոլ ^ոսրովհԼք միաբա– 
նեալ նախարարր Հալոց* աեեն իւրեանց լօգնականութիւն զպորս 
լոլնաց որ ի Փռիւգիալ* Պարսից ընդդիմանալ և պահել զաշխարհս։ 
Եէ– իսկոլն ազդեցին ՎՀաղերիանոոի կա լսեր։ ք*ալց վասն զի *կոլթր 
անցեալ ընդ *Նանսւբ դետ գրազում գաւառս գերի վարեցինք և 
գԿիւկզադալ կղզիս աւար առին՝ վաոնորոլ ոչ ժամ անկ մերոլ աշ¬ 
խարհիս թևարկել Վ^ազերիանոս• նա և ոչ լերկարկ զկեանսնք 
առնլով ի նմանկ գթ-ագաւոբութիւնն ^զաւդիոս ք և լետ նորա Ատւ– 

րեզիանոս հուպ ընդ հուպ փոխանորդելով զմիմեանս* ա^էւ ամոա– 
կանօր թագաւորեալ կիւնաոս և Տակիտոս և Փզոուիանոո եդբարր։ 
Վ^ասնորոլ համարձակաբար արշաւեալ ի մեզ Շ*րտաշրիք և զզորս 
Շոլնաց փախստական արարեալ գերելով գյոլով մասն աշխարհիս 
լաւեր դարձուցանկ։ ճորմկ գաղթ և աչ նախարար րն Հալոց* հանդերձ 
ազդաւն \Լր շակունեաց ի Շոյես ապա լին կին* լորոց մի կր և Աք– 

տալազդ II անդակունիք. որոլ առեալ զՏրդատ որդի IՆոսրովու% ի 
դուռն կայսեր հասուցանկ։ Վասնորոլ հարկաւորեալ Տակիտոս% ընդ– 
դկմ Արտաշրի գալ զկոզմամրր Պոնաոոիք և զեզրալր իւր զՓզաւիա– 
նէքս ալլսվ դնդաւ ընդ ^իլիկիա արձակկ։ հււքք \Լրտաշրի հասեալ ի 
Տակիտոս* ի փախուստ դարձուցանկք որ և սպանաւ ի լիւրոցն ի 
՜ձանիւս Պոնտացւոցք որ են Հ*ազտիր* նոլնպկս և եղբայր նորա Փզո– 
ռիանոս լետ ութսուն և ութ աւուր ի Տարսոն։ Շալց Շունաց թա~ 
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գաւորեաց Պռոբոս, և խաղաղութիւն արարեալ ընդ Արտաշրէ բա¬ 
ժան է զաշխարհս սահմանադրութեամբ փոսս գործելով*։ 

Այս պատմութեան մեջ, թող ուրիշ պարագաներ՝ ժամանակա– 
գրսւթիւնն միայն բա լական ե ցուցնեի թե աղբիւր է^որենացւոյն 
տգետ է հ ռոմ էական պատմութեան։ ՛Նախ կ*ըսէ, թե Լայք €յեա 
սուս երահ արն լինելսյ ^ոսրովու* բերին Տունաց ԼՀռոմայեցւոց) զօր* 
ՔԸն է Փ ռիւգիայ, կամի ասել ՊոնտոսԷ, և գդեցին* (իմացոսցէն) 
Վ^աղերիանոսի կայսեր, պարտի լինել \\ղեյ>սանդրի Ս1ւերոսի 222– 

286). Վ^ազերիանոս չէր կրնար օգնել Հայոց Արտաշրի դեմ, վասն 
զի իբր 80 ամօք յետոյ ե ^ա (253՛֊ 259), և՝ ՜յեբթալն ի Հվերայ 
Պարսից յ Նա պհոյ Ա՝ ինկաւ գերի (259) և մ եռալ ի գեր ու թեան 
7 0-ամեայ։ Ղ*արձեալ Փիրմ ի լիանոսն ^որենացւոյն Վ^աղերիանոսի իսկ 
և իսկ յաջորգած կը գնե ղ^ղաւգիոս (268-270) և. զԱւրեղիանոս 
(270—275), մ ոռնալով իբր տասն ամ թագաւորողն %աղիենոս 
(259 — 268)« ապա առ. սակաւժամանակեան յաջորգօքն նորա Տա- 

կիտոսիւ և Փլորիանոսիւ (276), կու տայ Արտաշրի մ տանել ի Հայօք 
յաղթել Տակիտոսի (275—276), մինչ Արտաշիր մեռած եք 240-^Ն, 
1ւ կը թագաւորեր Նապուհ Ա» (240-271)* Աղբիւր Խորենացւոյն 
անգետ ե նաև արշաւանին Գորգիանոսի <է», որ փախոյց ղՇապուհ 
(242)է 3^ ^իշԳ ոք հ*Ասէ Պրոբոսի համար• Պրոբոս (276– 
282) արդարև ամրտցոյց զսահմանս տերութեանն խրամովք և որ– 
մովք, բայց ոչ յարևելս առ Արտաշրիլ, քանզի Վ^ռամայ Ւ.–ի լ275 

-292) դէմ եին արշաւանք նորա, այլ ընդդեմ %երմանագ\ Հռե– 
նոսի և \լպա գեաոյն կողմերն, ուր շատ բարբարոս ցեղեր նուա՚ճեց։ 

Ըսա խորենացւոյն՝ ի մ տանել Արտաշրի ի Հայս՝ նախարար ք 
կը գաղթեն, և Արտաւազդ Ման դակուն ի կը փախցունե զՏրդատ 
մանուկ, որդի ^ոսրովու սպանելոյ յԱնակայք մինչ արտաքին ժա¬ 
մանակակից պատմութիւնն ոչ միայն չտար մուտ Արտաշրի կամ 
Պարսից ի Լայս, և ոչ իսկ յետ գաշտնցն Փիլիպպոսի ընդ Նապհոյ, 
այլ և գիտէ զՀայս ոչ թե յանիշխանութեան, այսինքն առանց 
թագա լորի, այլ ընդ իշխանութեամբ Տրդատայ Ւ*»ի Լոր ե ^ոսրովն 
Հայոց՝) մինչև 249, երբ Հռոմայեցիք (Պ՝եկ ոսք 249—251) յազթուե– 
ցան ի Գթաց որ անցան ընդ Ղ՝անուբ, և սպանուեցալ կայսրն։ 

Այս թուականէն ետքը սկսաւ խլրտել Նապուհ, և առնուեցան 
շատ տեղեր որ եթե իշխանութեամբ Հռոմայեցլոց, թերևս և 
Հայաստան9 ուր արդեն կը տիրեր Ըստ արտաքին պատմութեան 
ԱրտաւազղՀոմն, յաջորդ Տրդատայ ք՝*–ի, մինչև ստիպուեցալ Վ^աղե– 
րիանոս գալ Նապհոյ վրասլ և ինկաւ գերի (260)* Այնուհետև Հտյք 
են ընդ աղդեցութեամբ Նապհոյ։ Արդարև կը տեսնենք գԱրտա– 
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ւազգ արքալ Լալոց% բարեկամ Հրապհոր զոր կը լորգորէ իսկ նա 
քմզքհէվ արձակել զՎ^աղերիանոս • ի կողմն Պարսից են Հալք նաև. 
քւ պատերազմին \Լլրեղիանոսի ընգգէմ Պալմիւրացւոց (273), ալս- 
ինքն աո. Վ#ւ ե/մալ (1* (272 — 275)։ Աո. Պրոբոսիւ (276-282) և 

*առ. լաջորդաւ. նօրա %արոսիւ (282 - 283), որոց լաղթութիւններն 
Պարսից դէմ առ. Վ^ռամաւ (՝. (275—292) գիտէ ազյբիւլւ Ւփորենա֊ 
ցւոլն% կը թուի թէ Լալք ազատեցան լազգեցութենէ Պարսից, ալն– 
պէս որ լարշաւանս աղերիոսի (296) ընգգէմ ներսեհի, որ գրա– 

4Լ աՆ էր զՄիջագետս և զ Հա լաս տան՝ կը գտնենք զԼալս օգնական 
նիզակակից Լո.ոմալեցւոց ։ ճետ լազթութեանն 3՝աղերիոսի աո. *Նիոկ– 
ղետիանոսիւ Հալք եզան միւսանգամ մասն հո.ոմ էական պետ ու.- 

թ-եանէ անտարակոլս իբրև. թագաւորութիւնք որոլ թագաւորն, թէ– 
պէտ չլիշուիր լանուանէ լարտաքին պատմութեան՝ եղաւ Տրգատ 3՝* 
մեՆ (297-^Ն, կամ թերևս լառ.աջ իսկք իբր 287-^ւն), Բրդի Տրգւս– 
աալ կամ ^ոսրովու* ըստ ազգալին աւանգութեան։ Այււ թուա– 
կա\էէն9 287 կամ 297, կ՝սկսի թագաւորութիւնն Տրգատալ մեՆիյ 
զորմէ բազում ինչ կը պատմէ ազգալին աւանգսւթիւննյ ինչպէս 
պիտի տեսնենք, խառն ընգ պատմութեան գարձին Հալոց, և ալս 
պատ՝ճաո.աւ մեՆալ մասամբ վկա լա բան ական։ 

2է անգէպ լիշել հոս ՝Հիքթոր Լանկլուալի դատաստանը Փիր– 
մի լիանս ւ. հալաՆանաց պատմութեան հատակոտորներուն վրար զոր 
կը բերէ \°որենացին♦ «Մինչև ցարդ Նանօթ էր հերետիկոսաց մկըր– 
տութեան վրտլ Փիրմիլիանոսէ նամակ մը մ իա լեյ ուր կը ^ակա– 
*ւակի նա կարՆեաց եպիսկոպոսին Հոոմալյ և որ կը գտնուի ^Հիպ– 
րիանոսի թղթոց հետ։ Մովսէս I*որենացի պահաՆ է մեզ իւր պատ– 
մութեան մէջ բա լական երկալն հատակոտոր ուրիշ մատենէյ զոր 
Փիրմիլիան ոս գրեց ի վերալ հա լաՆանաց եկեղեցւոլյ և որ արժանի 
էր աւանգուելու մեզ ամբողջ։ 0ակալն կ՛ըսենք, թէ ի հատակո- 
տորոն որ հասաՆ են մեզ (առ. որենացւոլն՝)՝ պատմութիւնը չունի 
՚ճշգութիւնյ մանաւանգ ի տեղեկութիւնսն% զորս Փիրմիլիտնոս կու 
տալ հռոմալեցի կալսերաց և նոցա պատերազմական տրշաւանաց 
վրար։ ւ 

Գաղղիացի գիտունն ակնփսՆութեամբ կը թուի լալ անել զի*֊ր 
կասկաՆ զստուգութենէ Փիրմիլիանեան հատտկոտորոց • րա(Տ 
կը համարձակիմք լալտնապէս ըսեր թէպէտ աո. ալժմ իբրև են- 
քժագրութիւնյ թէ Փիրմիլիանոսի անուանեալ հա լաՆանաց պատ- 
մութիւննյ որմէ իբր թէ են հատակոտորք \"որենացւոլն՝ ոչ ալլ 
ինչ ենյ եթէ ոչ վկա լա բան ական (10^011օ1էԱ1*0) գրուաՆ լաո.աջնում 
կիսու 3** գարույ անմիֆապէս զկնի ւքահուն Տրգատալ ^337), 1°րէ* 
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նեալ յունէ մը և պիտակաբար րնՆայեալ Փիրմիյիանու։ 0|ս 
դրուաՆն էյ որ ՆառայաՆ է ի պատմութևան դարձին Հայոց իբ¬ 
րև աղբիւր ոչ ^որենացւոյն միայն ք այլևլ Ադա թ՜ան դեդևան մաաե– 
նինք դորՆ միոյ ի թարդմ անչաց մեր ույ և պիտ ակ ք բայց խորհրր– 
դաւոր անուամբ կոչուաՆ Ադաթանդեզոսյ այսինքն՝ «հրեշտակ կամ 
ալետաբանիչ րարոլթետնն (Հէաթրրճեան^։ Փիրմիլիանու րնՆալուաՆ 
պատ մութիւնն կամ 11 անաս անդ վկա լա բան ութ ի ւն յ որ է առաջին 
կամ դլխաւոր ադբիլր պատմութևան դարձին Հալոց՝ կը թուփ թէ 
չկար կամ չէր տա կա լին Նան օթ առ. Նւսեբեաւ , որ դի տա է է *հ– 
մի լիան ու. անձին* բ ալց ոչ ալն պատմութևան։ Արդարև զարմանա¬ 
լի էյ որ նւսեբիոս (267—338) ժամանակակից Փիրմիլիանու և Հալ¬ 
ոց դարձին յ դիանալով զՀալս լառ աջ քան 310 քրիստոնեայ և ջերմ 
լաստուաՆապաշտութեան՝ չգիտեր այնպիսի զարմանալի նշաններով 
կատարոլաՆ դարձ ի Հայս* պատ՛ճառն այս է որ վկայաբանութիւնքք 
որոց գլխաւորնյ թերևս և վերջինն էր Փիրմիլիանունյ դարուն 
կիսուն մօտ սկսելով՝ տակաւ տոլին այն դարձին հրաշալի ձև և 
գտան մուտ լաւանդութիւն ազդին յ այնպէս որ հազիւ ուրեմն 0ո– 

պոմենոսյ իբր 100 տարի յետոլ9 ալն է ի սկզբան Ե « գարուն յ հը 
յիշէ զՏրդատ արքալ Հայոց լանուանէյ ւյաստուաՆեզէն նշանաց 
ինչ կատարելոց ի տան նորա լեալ քրիստոնեայ♦ — 

#6006յււ(«<։ 7էէթէ օօւօօ տւ^(^ շ(ք>ւ<ա«^ ինչպէս նաև Ւուզանդ 
ունի ինչ ինչ Փիրմիլիանեան զրոյցներէն։ Հայոց դարձին վրայ պի¬ 
տի խօսինք յետոլ առանձինն* ալժմ դան ք դարձեալ ի պատմ ու¬ 
թի ւն Արտաշրի։ 

Հէ** գլխով կը պատմ է ^ոբենացին զդորՆս Արտաշրի յետ 
նուաճելոյ նորա զՀայսյ այսինքն նախ աւերել զերկիրնյ և ապա 
Հդեղեցկապէս յարդտրեր>, նախարարներն իջուցանել իրենց ամրու– 
թիւններէնյ պալՆառացունել կրակապաշտ ու թիւնը և խափանել 
կռապաշտութիւնըյ նորոդել սահմաններն կոթոցներով յի*~ր անուեյ 
միով բանիւ դրաւել զերկիրն իբրև Պարսից նահանգ պարսիկ դոբ– 
Նակալներով։ (%ալց այս պատմութիւն չունի ամենևին ստուգու– 
թիւնյ վասն զի Արտաշիրյ զոր աղբիլր I*որևնացւոլն կր դնէ առ 
Պրոբոսիւյ այսինքն 276-282՝ մեոաՆ էր 24:0-ին, իբր 25 ամօք 
լառ աջ* ապա չէ հնար թէ գտտւ նա մուտ ի Հալս և րրաւ այն 
բաներն• մանաւտնդ որ, ինչպէս արդէն ըսոլաՆ է ժամանակակից 
պատմութիւնն լալտնապէս կ1 րսէ, թէ Արտաշիր հալաՆուեցաւ միա– 
ցեալ զօրութենէն Հալոց և Հո ոմալեցւոց և չդտաւ մուտ ի Հայս 
մինչև ի մահ իւ֊ր* ԱՀա պատմութիւն 1Սորենացւոյն* «է*այց 8»ւ– 

նաց թագաւորեաց Պռոբոոյ և խաղաղութիւն արարեալ ընդ Աք* 
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աոաշրի՝ բաժանէ զաշխարհս սահմանագրութեամբ* փոսս գործելով*։ 
ՏԼայսմանէ խօսեցանք վերագոյնն։ «Եւ Արսւաշրի նուա՚ճեալ գազդ 
նախարարազն՝ զ գաղթեալսն անդր էն գարձուցանէ, և. գամրականսն 
ի վայր իջուցանէ, քլաՏ է նախարարէ ումեմնէ օրո/ անուն Օւոայ 
կոչիւր, ի տոհմէ ԱւՏատունեաց. որ փեսայն էր ազգին Աղկունեաց 
և֊ սնուցանող Խ սսրովիգխտոյ, գստեր Խոսրովի* որ^ազեալ լամուրն 
Անի իբր ի կաղաղի հանգարտութեան ղօղեալ։ հսկ Արտաշրի գե– 
ղեցկապէս լարդարեալ զաշխարհս Հայոց* ի կարգ առ.աջին հաստա– 
տէր։ նաև զԱրշտկունիոն, զմեկուսացեալսն ի թագէն և յԱյրա– 
րատն բնակելսյ% կաբգէ ի նոլն տեղիս մտիւչ* և ււոճկօր որպէս 
էինն։ եւ ղմեհենիցն պաշտամունսն առաւել ևս յորգորէ, այլև 
զհուրն որմզդական ի վերտյ բագնին որ ի Ւտգաւան* տնշէջ հրա– 
մայէ լուցաներ է՝ա|1| զանգրիսն, զոր արար Վ^աղարշակ պատկեր 
իւրոց նախնեացն հանդերձ արեգակամբ և լուսնիւ յԱրւմալիր, և 
փոխեցաւ ի նագարան և գարձեալ յԱրտաշատ՝ զայնոսիկ փշրէ Ար* 

տաշիր։ Եւ զերկիրս ԳՐՈ4 Ը**Գ հարկաւ իւրով արկանէ և ամենե– 
ւիմբ զիւ֊ր անունն հաստատէ։ 

«նաև զսահմանս հաստատետլս յԱրտաշիսէ զբարինս (երկրի 
կտցուցանելով՝ նորոգեաց և յիւր անունն փոխելով ար տաշիր ակտն 
տնուանեաց։ Եւ կալալ զաշխարհս մեր որպէս զմի յաշխարհացն 
իւրոց, հանդերձ պարսիկ գործակալ օր ամս չ>սան և վեց• և յետ 
նորա որդի նորին որ անուանեցալ Հրապոլհ, որ լսի տրբայի մա¬ 
նուկ ք ցթագաւորելն Տրգատայ ամ մի՝»։ 

Սակայն մասնաւոր գիտողութեան արժանի է այս պատմութեան 
մէջ րոյր Տրգատայ Խոսրովիդուխտ, զոր որպէս թէ 0տայ նախա¬ 
րար IIմատունի, սնուցիչ նորաք պահեց յԱնի. թէպէտ չէ հալա¬ 
նա կան թէ 0տայ հանդերձ Խոսրովիգխտով իբր 26 տարի կարաց 
դէմ գնել Արտաշրի, որ որպէս թէ բոլոր ամրականներն, այսինչն 
ամուր տեղեր ապաւինողեերն, իջուց բերգերէն, զՕտայ միայն չկա- 

րաց իջեցունել* վկայարան մեր անտարակոյս չէր կրնար խո րհել 
այս կէտը։ 0տայ մը և Խոսրովիդուխտ մը հարկաւոր էին նմա, 
դարձին տեսարանին վրա( մ էն մի իբրև կարևոր դեր խաղացող 
անձին ր* Խոսրովիդուխտ՝ իբրև անմեղ կուսան պիտի ընգու նէր 
գ^րիգոր բանտ էն հանելու պատգամ ը, և 0 տայ* պիտի հանէր զնա 
ի բանտէն։ 

ձք^այց Արտաշրի լուեալ էր—կըսէ Խորենացին յաո֊աք տանե- 
1ով պատմութիւն ը,-թէ ոմն ի նախարարազն Հայոց աո.եալ յորա 
գւոցն Խոսրովու* փախուցեալ ապրեցոյց։ Ել. բննեալ թէ ով որ նա 
Խէ եղև վերահասու թէ նա է Արտաւազգ յազգէն Ծանդակու– 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 318 - 

նեաց ♦ հր ամալեաց զա մ են այն ազգն սատակմամբ։ ՝$անզի ի 
գաղթելն Հալոց լԱրտաշրէ՝ գաղթին և նոքա ընդ ցեղս ալլոց նա* 
խարարացն* և֊ ի նուա՚ճելն Արտաշրի ղալլսն% դառնան և. նոքա և. 
սատակին սրով ամենեքին։ կոր։ մի գեզեցկագիտակ ի քերցՆ 
Արտաւաղդտլ գողացեալ Տա՚ճատալ ոլրումն, որ էր փալ լազգէն 
1Լշողանք փախուցեալ ի հեսարացւոց քաղաքին ապրեցուցանէր, 
ամուսնաւորեալ ընդ ինքեան վասն չքնաղագեղ կերպարանին»տ 

Ննչ որ ըսինք ^ ոսրովիգխտոլ և Օտալի համար* զնոլն պարտ 
է իմանալ Արտ ա լա գդալ Մանգակունւոլ գափկորգւոլն Տրգատալ, 
և. Տաճատալ համ ար $ որ եղաե են կարևոր գեր խաղաղող անձինք 
ի պատ մութ եան դարձին > Ար տալաղդ՝ իբրև վկալ, թէ Տրդատ էր 
ոըդի թագաւորին Հալոց $ և Տա՚ճատ իբրև քեռալր Արտ ալաղգալ, 
բնակելով ի եսարիա ուր էր Գրիգոր՝ տեղեկանար պաամութեան 
նորա և որգւոց նորա, և իմացունէր ի ժամանակին ^րի՚էսըի* 
ուր կը գտնուէր Տրդատ, և Տրդատալ՝ թէ որոց ոԸ*էի էը ^թիգսր։ 
և զորդւոց նորա տար տեղեկութիւն։ 

\**որենացին էԹ. գլխոլն մէջ, առնլով գարձեալ Փիրմիլիտնոսէ* 
կը պատ մ է Տրդատա լ քաքութիւններն անիշխանութեան ժամանակ, 
ալս ինքն լառաջ քան ղթագաւորել նորա։ (Էստ հ*որենացւոլն% Տըր– 
դատ ուսեալ էր ի մանկութենէ ոչ միալն ձիավարութիւն և ղթ*~ 
ուորութիւն, ալլ և էր երևելի ուժով բազկի, նման անուանի 
չոլն ըմբիշներու, լսրոց ղոմանս կը լիշէ լանուանէ, առնլով Նւսե– 
բիոսէ։ պատ մ է նաև, թէ ինչպէս Տրդատ իւր հսկա լական զօ֊ 
րութիւնը ցուցոլց՝ հռոմափցի կալսերաց հարոսի և Տարինոսի պա¬ 
տեր աղմներուն մ էջ*—ձՊատմէ — ալսինքն Փիր։Տիլիանոս— զնահա– 
տակութեանցն Տրդատալ, նախ ի մանկութեանն լերիվար կամակար 
աշտանակեալ, և կորովի ձիավարեալ, և զէնս շարժեալ լաջողա֊ 
կաբարս, և ալլ պատերազմականս ուսանել ախորժակս• ապա ըստ 
Պեզոպոնեսացւոց մեհենական հրամանին Հիփիտեալ ի մրցանակս 
ագոնին առա լելե ալ քան ղ^ղիտոստրատոս հռոդացի, որ ղվղէ և֊ 
եթ կալեալ լաղթէր, և գարձեալ քան ղ^երասոս արգիացի♦ ղի նա 
ղկճղակ եղին թափեաց, իսկ սա քէր^ոււ| ցլուց վալրենեաց միով 
ձեոտմբ կալեալ ղեղջերէն՝ թափեաց հանդերձ ընգվզեալ ջախջախ- 

մամբ։ Եւ. ի ձիընթացս մեեի կրկիսին կառավարել կամեցեալ ի 
հմտութենէ հակառակորդին ոստուցետլ փրկիր տնկալ, և բուռն 
<,արեալ արգել ղկառսն, ընդ որ ամենեքին զարմացան։ Եւ. ի պա¬ 
տեր աղմելե Պրոբոոի ընդ ութս՝ եղև սով սաստիկ• և լոչ գտելոց 
շտեմարանաց% լարեան ղօրքն ի վեր ալ և սպանին ղնա, նոլնպէս և 
ի վեր ալ ամենալԱ իշխանազն դիմեցին։ հսկ Տրդատ միալն ընգգէմ 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 
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կադեալ չեթող զոր մ տանել լապարանսն Լիկիանոսի, առ. որում 
ինրն Տրդատ էր։ 

«քայյ ՛հարոս հանդերձ որդւովն հարինեաւ և ՚նումերիանօսիւ 
թադաւորեադ, և զորաժողով եղեալ ետ ՛ճակատ ընդդէմ Պարսիդ 
արևալինք և լաղթեալ դարձաւ ի Հռոմ։ Վ^ասնորոլ բազում ազդս 
ի սատարութիւն կալեալ Արտաշրի, թիկունս արարեալ զան ապատն 
Տաճկաստանի՝ դարձեալ ետ ճակատ ընդ զօրս Հռոմալեդւոդ կրկին, 
աստի և անտի Եփրատու, լորմէ սպան ալ հարոս ի 8ռ ինովն։ \տլն– 
պէս և հառինոս որ ի վերալ հոռնակալ չոդաւ լանապատ, ընդ 
որում 1ւ Տրդատ ք և սատակեց ալ նա և զօրն, 1ւ մնադեալրն ի փա¬ 
խուստ դարձան։ ճորում և Տրդատալ վիրաւ որեալ երիվարն* ոչ 
աճա պարետդ Ահդ փախստեալսն, ալլ առեալ զզէնն իւր և. զկազ– 
մաՆ ձիոլն ի լիւղ Ահդ լալն ատ ար աճ խորալատակն անցան էր ընդ 
Նփրատ ի բուն զօրսն իլրեանց, ուր Լիկիանոսն էր»։ 

Այւ« պատ մութ եան մ էջ թ՛ող որ խորենացին կը շփոթէ զհա– 
րոս ընդ հարինոսի՝ հոռնակն, զոր կը լիշէ իբրև, պատմական անձն% 
ոչ ալլ ինչ է՝ եթէ ոչք ինչպէս կը դիտէ Լանկլուա՝ լունարէն բառն 

—կա լճակն յ որմէ սպանուաճ կարճ ու աճ է հարոս։ ճամուէլ 
Անեղի իւր ժամ անակագրոլթեան մ էջ կը լօդէ ուրիշ առասպել 
հոոնակալ վրալ։ ԱՀա Լանկլուա լի դիտողութիւնը» «.Աամուէլ Անեղի 
իւր ժամանակադրութեան մէջ կը պատմէ, թէ հոռնակՏ սպարա• 

պետ զօրուն մեճին ^ոսրովու, հօր Տրդատալ, կը համ արուի ապ– 
րաճ հարիւր վաթսուն տարի և. պա հաճ մինչև լիւր ժամն 
ականջները, մազերն, ակռաներն և երիտասարդութեան զօրութիւնը։ 
Սա սպանեի, կ՝ըսէ, դհա րոս հանդերձ որդւովն հարինոսիւ ի ճակա– 
տու ուրեր ընդ Պարսս, որող կը հրամալէր հոռն ակ։ Ա|ււ պատմ ու¬ 
թի ւնն է լոկ կեղեիր։ հոռնակալ առասպելին առիթ տուաճ է սխալ 
մեկնութիւնն, զոր տուաճ են Հալր հոռնակ բառին, որ ոչ ալլ ինչ 
է՝ եթէ ոչ թարդմանութիւն հոռնակէս կամ հառնանոս բառին, 
բառ աղաւաղեալ ի դրչաղ փոխանակ քերաւՆոսի, որ է կա լճակն։ 
Ըսա պա տմ ութ եան՝ հարոս արդարև մեռաւ կալճակնահար, երբ 
կը դեէր զիւը բանակն Տիդրիսի մօտ, իսկ հարինոս սպանաւ ի ^րււ– 

ուի։ Ալսպէս է դոն է պատմութիւն հռոմալեղի պատմչաղ (Վ^ոպիս– 
կոս, Եւտրոպիոս)։ Նփո թութի ւնն որ կը տեսնուի ի պատ մ ութ եան 
Փիրմիլիանոլ ըստ Հ*որենաղւոլն՝ ալսպէս կը մեկնուի դիւրաւ» (Լանկ– 
լուա, ժողովաճոյր♦ Հա» ք*» էջ 120, ճան* 5)ւ 

Տրդատալ ուժին վրալ ոչ սակալ բան կը պատմէ նաև 11յա– 

թանդեղոս։ Ըսա Ագաթանդեղոսի՝ Լիկիանէս ընդ որում էր Տրդատ, 
ի գնալն զօր օր առ ^իոկզետիանոս՝ կը հասնի ի րաղար մի որոլ 
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դրունք փակեալ էին, և էր կէս գիշեր։ Գիերուն կերակուրը պակ– 
սեցաւ, բայց քաղաքին պարիսպներէն ներս կը տեսնոլէր համբար 
խոտոր այլ պարսպին բարձրութեանրն համար չէր հնար տանուլէ 
Տրդատ անցնելով պարսպէն անդին՝ կը նետէ բանակին մէջ խոտե- 

րու գէզեր, նաև ոչ սակ աւ էշ։ Հիկիանէս Տրդատտյ այս զօրու– 
թիւնը տեսնելով% կը զարմանալ* -<8 այնմ ժամանակի թագա լորն 
(Պիոկզետիանոս) հրաման տայր հրովարտակս և դեսպանս առնել 
ս*ո իշխանս և զօրս իւ֊ր։ զի ուր և իցեն% աո. նա հասանիցեն։*** 
Աոեալ և Հիկի անէ զբուն գունդն որ ընդ իւրով ձեա֊ամբ էր% 
փութ այր հասանել ի տեղի պատերազմին։ Ել մինչդեռ, դային 
գունգք զօրացն և Տրդատէս ընդ նմտ% դէպ եղև նոցա գալ մտա* 
*1*ել ի նեղադոյն տեղի մի յաոուամէջս այգեստանւոյն, ի փոզոցա– 
մէջս համբար ոցացն աո դրունս քաղաքին, և զդրունս քաղաքին 
աղխեալ էր, զի ժամ էր հասարակ գիշերս ր իբրև ոչ գտաւ խար 
երիվարաց զօրուն բազմութեան՝ հայեցեալ տեսան էին ի ղո լարա¬ 
փակ քաղաքորմին, զի խոտահամ բար մթերեալ էր* և ոչ ոք կարաց 
ձգել զձեոն իլր վասն տեղւոյն բտրձրութեան։ Ցայնժամ Տրդատ էս 
եէեալ և իջետլ հոսէր ընկենոյր բարդս բարդս ի մէջ զորացն 
մինչ ի լիոլթիւն բա լականի* նաև զհամ բարապան օն և բազում 
իշեան յայնկոյս որմոյն ընկենոյր ի մէջ զօրացն, և ինքն ելեալ 
իջանէր^։ 

Ցայց քան զամենայն զարմանալին է մենամարտութիւնն Տըր* 
դատայ ընդ թագաւորին ՝%թաց* «Ցաւուրս ժամանակավն այնոցթլ 
ղօրաժողով լինէր իշխանն Գթաց տալ պատերազմ ընդ իշխսձփն 
Ցուն աղ։ Պատգամս յղէր օր ինակաւս այսուիկ* Նս, աս է, ա խոլերան 
ելանեմ քեզ ի մեր ույ աստի, և դու ինձ ի յունականաց այտի * եթէ 
ես ղքեզ յաղթահարեցից% Ցոլնք ինձ հնազանգեսցին ի Նաոայու* 
թիլն• և եթէ դու ինձ լաղթեսցես* մերքս քեզ նուաճին և հնա¬ 
զանդին։ *** իբրև զալս լուալ թագա լորն Ցունաց՝ երկեաւ* * * քան¬ 
զի էր տկար յոսկերաց զօրութեամբ* * * և ոչ գիտէր զինչ 
տաղ է բանիցն պատասխանի։ * ♦ * Ապա կուց պատմեաց թա¬ 
գա լորն իշխանացն զամենայն պատգամս թագաւորին *իթաց։ 
ի*օմել սկ սալ Լիկիանէս ընդ արքային և ասէ* Ս՝ի ինչ զար հու* 
րեսցի սիրտ տեաոն իմոյ, զի գոլ աստ այր մի ի դրան քում, զի 
իրքդ ա1դ նովաւ վճարին, Տրդատէս, ի տոհմ է թագաւորին Հայոց 
աշխարհին։*** Ցայնժամ հրաման ետ, և ահին զՏրգատիոս յանդի– 
ման թագաւորին* ետուն կազմութիւն մարտի աո ի ժամ վաղուի 
զմիմեանս տես անել պատերազմաւ։ ի միւսում աւուրն ընդ 
այգն ընդ աոաւօտն հրամայեաց արկանել Նիրանիս, և զտրգարե– 
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ցին զՏրդատ ի զարդ կայսերական, արկեալ զնովալ. զնշան թ՛ագա– 
սորոսթետնն* և ոչ որ գիտկր վասն նորա« հրաման ել ամենե– 
ցուն, թկ ինրն կայսրն իցկ* Եւ֊ նա արւեալ զդոսնդն զօրաց բազ– 
մոսթետն՝ ի ձայն փոզոյ տագնապաւ յառաջ մատոսցանկր մինչև, 
յանգիման թշնամեացն։ Նբրև յանգիման եղեն միմեանց կայսերա¬ 
կերպն և. թագա սոր մտրակ ի կուշտ արարես»լ երիվարածն ի մի– 
մեանս հա սանկին* անդ լաղթահարկր կայսերակերպն դթագասորն, 
ձերբակալ արարեալ յանգիման առաջի թագասորին կացոսցանկր»։ 

Ոչինչ ընդհատ բան զայս առասպելական է այն, զոր ըրաս 
Տրդատ ըստ Մդաթանդեղոսի յետ դարձին իւ֊րոյ։ երբ կը շինոսկին 
վկայարանր Լռիփսիմեանց։ Լրամանալ. Ղ՝րիգորի երթալով Մասեաց 
լեռն ի վեր իբրև, եօթնօրեայ ճանապարհ աս՝ ութ մեՆամեՆ րարկ 
արձաններ, զորոց իսրարանչիսրն հազիս կրնային շարժել բազմոս- 
թիսեր մարդկան% ոսսին վրայ բառնալով բերաս, իբրև, փոխարկն 
կռո սոլն զոր ըր աՆ կր ընդ Լււիփսիմեայ♦—<ւԵկն թագասորն խըն– 
գրեաց հրաժեշտ ի սրբոյն Գրիգորկ, եօթնօրեայ ՛ճանապարհ կալեալ 
ի վեր ի բարձր լեառն Մասիս, և անտի ի դլխոյ լեռն էն առեալ 
վկմս արաստոյս, անտաշս, անկոփս, յաղթս, եանոսնս, երկայնս և. 
ստոսարս, մեեամեես, որ զմի մի ոչ լինկր հնար թկև դիպելոյ 
բազմոսթեանց ի մարդկանկ զայն շարժել• արդ առեալ սկայազօրն 
հայկաբար զոսթ արձանսն ի վեր այ իսրոց թի կան էլն զայն դնկր, 
ստանձնեալ բերետլ ի վկայարան տաճարացն, իբրև, փոխարկն ան¬ 
միտ մարտին, զոր ընդ սրբոյն պատերէսզմեալ կր լիսրօսմ սենեկին»։ 
Ցիրասի կ ըսել զոր ^որենացին ըսաՆ կ այլով առթիս• «Ո՜Հ* կա¬ 
րի կ առասպելս, և առասպելաց առասպել»։ 

Ւ հաստատոսթիսն Տրդատայ ոսժոլն% \Լգաթանդեղոս կը քիշկ 
հասարակաց զրպց մի (եթկ կ զրոլց և ոչ դիստ նորին իսկ Ա^.ա– 
թան դե դո սիորպկս թկ հասարակաց առակ կր—«Նբրև զսկդն Տըր– 
դատ, որ սիդալովն ասերեաց զթոսմբս դեաոց, և ցամարեցոլց իսկ 
ի սիգալ իսրոսմ զյսրձանս եովոսց»։ (1'րչափ հսկայազոր և գնենր 
պՏրգատ% չի ր տարակոյս, թկ պատմոսաՆներն ի I11որենացսոյն |լ 
նձգաթանդեզոսկ՝ րան զճշմարտոսթիսնն շատ ասելի են։ Վ^կալա– 
բանոսթեան դլխասոր նպատակն ի բարձրացոսցանել այնչափ Տըր– 
դատայ ոյժն% կր անտարակոյս բարձրացոսնել Լռիփսիմկի յազթոս– 
թիսնը, որ չկր հնար այնպիսի ահագին ոսժոյ գկմ% եթկ ոչ մա- 
տամբն \ձստուՆոյ։ 

Հ*որենացին, ըստ իսր վկայոսթեան (*$*/• ՀԵ*)> Տրդատայ թա¬ 
գա սորու թեան ժամանակին պատմոսթիսնը կառնոս &ի լի շատ ա կաց 
դիսանադիր մատենից &ոսնացն, և &ի համբասոսց ար անց իմաստ– 
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նոց հնախօս սիրաբանից** սակայն չըսեր թէ (ք^չ էին ալն (ք^ւօՒ 
նադիր մատեանը*ք և «ւէ Հարը իմաստունը և. հնախօս սիրաբանը** 
— «ք ^ալց որ ինչ և ի թադաւորութեանն Տրդատալ և լետ նորա՝՜ 
ոչ հեզդութեամբ և անզգուշաբար վրիպետլ, և ոչ կամաւոր սխա 
լանօը ի սմա լարմարեալ բանք ալլ որ ինչ ի լիշտտակաց դիւ.տնա¬ 
զիր մատենիցն 8ունաբ։ Ււ#^ ըստ նմանեացն ապա որ ինչ ի համ– 
բաւուց ար անց իմտստնոց և հնախօս սիրաբանից ս տուգապես աե– 
ղեկացեալ արդարապե՛ս ըեզ զրուցեցաը*։ 

Ւ1որենացին ի վերնագրի 4» գլխոլն կը լիշէ նոր աղյւիւրք ալս֊ 
ինըն զթու ղթն \Լրտիթէ ոսի ուրումն եպիսկոպոսի վասն սննգեան՛ 
և վարուց Գրիգորի և որղլո9 նորա, իբրև, պատասխանի հարցման 
Մարկոսի ուրումն մի ատնալորի։ 0ակայն չըսեր, թէ ով է/1 այն. Աք՛ 

ոս։ \Լդաթանդեղոս կը լիշքէ \ձրտիթէս ոմն լորդւոց ըրմաց* 
զորս Լուստւորիչ կացոլց եպիսկոպոս ալլևալլ կողմեր* Ըււա հեղի¬ 
նակին պատմութեան հալեր էն գպրութեան% ալս Մրտիթէս էր 
րենացւոլն I\րտիթէոսն, որ որպէս թէ €Մարկոս անունով միալնա– 
կեցի մը խնդրանօը* որ Ադռի՚ճան ըսուաՆ կղզին առ.անձնացան էր՝ 
Լուսաւորչին վարուց պատմութիւնը շարադրեց նամակի ձևով> և 
իրմէն առան է V1 որենացին՝ ինչ որ նոլն սրբոլն մանկութեան և 
երիտասարդությանը վր***լ կ*տւանդէ, ինչուան անոր Տրդատալ նա– 
ռալութեան ըով մտնելը*։ ԱՀա պատմութիւն Արտիթեալ* «Այր 
ոմն ի Պարսից, ոչ ի փոըունց և լաննշանից, որում անուն էր Դուր¬ 
գար 9 դնացետլ անտի և եկեալ ի կողմանս Հհամրաց՝ պանդխտեցաւ 
ի հեսարիա։ Եև առեալ կին ի հաւատացևլոց, որում անուն Օո փի 
կոչիւր* քո(ր ուրումն մենատան որ Նւթաղիոս 1ոբթ*բ$էբ1 դարձաւ 
անդրէն գնալ լերկիրն Պարսից հանդերձ կնաւ իւրով* քււյւո| զհետ 
հասեալ աներոլ նորա Նւթաղետլ՝ համոզեալ արդելոլր։ (\րոլ հան– 
դիպեալ նննդեան մերոլ Լուսաւորչին՝ ըստ պատահման մ տան է 
ստնտու մանկանն* և ի հասանել աղետին՝ առեալ Նւթաղեալ զըոլր 
իւր և զալրն նորա հանդերձ մ անկամբն՝ ի ^Հապադովկացւոց աշ¬ 
խարհն դառնալր* ։ 

Պարսիկ ոմն, ոչ աննշանդ գալով ի 4եսարիա՝ կ*առնու կին 
ըրիստոնեալ, ըոլր մենատան ուրուը9 և կը դառնալ ևրթալ լերկիր 
իէ֊ր* ^նոջ ևղբալրը կ*առնու լանձն նախ զատուիլ ըրոջմէնք և 
ապա զղջալով՝ կը փոլթալ դարձունել գնա լետս։ \Լրդարեւ զարմա¬ 
նալի դիպուան։ ՝$ան զալս զարմանալի*––կինն լինի «ըստ պատահ¬ 
ման* ստնտու Գրիգորի* ապա ունէր ուրիշ տզալ մանուկ ի ստեան։ 
նշանաւոր կին մը որ ունի մանուկ կաթնկեր՝ կ՝առնու միլս ևս 
մանուկ կաթնկեր• միթէ \Լնակալ ւգէս Պարթև իշխանի կը պակսեր 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 323 - 

դայեակ Հայոց ւ/^։ ^ա19 նախախնամ ութ եան խորհուրդ կար դոր* 
եին մ էջ* քրիստոնեայ կին մը կեսարացի դայեակ մտնելու. էՐ հե- 

թանոս Պահ լալ. մանկան , որպէս գի ի դիպել կոտորանին փախցու- 
նէր գնա ի հեսարիա ի մ էջ քրիստոնէից, պատրաստել լուսաւորիչ 
Հալոց։ Ցիր ալի ուրեմն I*որենացին հիանալով կը դո չէ* զալս 
տմենալն դորՆԷ լաո աջատեսութիւնն Աստուեոյ, որպէս կամք են 
իմոլս ասել բանի, լազադս որ ի մեզ փրկութեան ՛ճանապարհ։ Ապա 
թէ ոչ, որում լսւսոլ ակն ունելոլ զմանուկ Պահլաւիկ ի Հո.ոմալ¬ 
եց ւոց իշխանութեանն սնուցանէին և քրիստոսի ըևՆայէին հտւա– 
տովտ>։ հւՑայց լարբունս հասակի հասեալ մանկանն՝ փեսալացուցանէ 
հաւատացեալ ոմն ալր* որում անուն էր *Նաւիթ, ի դուստր իւր 
Մարիամ, որ լետ երից տմաց երկուց որդւոց լինելոլ՝ ի կամաց 
երկոցունց մեկնեալ ի միմեանց զատ չին։ Մարիամ հանդերձ մ ան¬ 
կամ բն կրտսերաւ ի վանս կանանց անկեալ կրօնաւորիւր*։ հալին 
ուրեմն լալնմ դարու կուսանաց վանք, ուր առնականայք ևւս կ՝ըն– 
դոլնուէին հանդերձ տզալ մ անկամբ ք ։ <Տ.Ց ար բունս հասեալ ման¬ 
կանն՝ զհետ ընթանալ միալնաւորի մի, որում անուն էր *Նիկոմա– 
քոս, և. նա առաքէ լանապատ։ \*սկ անդրանիկն առ. դալեկաց մնա- 
ցեալ, որ ապա աշխարհավարեալ ամուսնացաւ։ Ցալց հալրն նոցին 
Գրիգոր անցեալ դնաց առ Տրդատ՝ զհալրենեացն հատուցանել պար¬ 
տիս, կամ որպէս պարտ է ասել ճշմարտութեամբ՝ զառաքելութեան 
վիճակ մերոլ աշխարհիս և. զքահանա յո ւթ եանն հանդերձ մարտի¬ 
րոս ութ եամբ վարժելով 

14 աթանդեղոս երիցուն Վ^րթանեսի համար ըսելով համառօ– 
տիւք թէ Հլաշխա րՀ ակեաց կեանս էր, ապա լաշտիճան պաշտաման 
եկաց երիցութեաներկրորդին, Ոստակիսի խստամբերութիւնը կը 
նկարագրէ երկար և մևՆ դովեստիւ* «Ւ ման կութ են է, կ՝ըսէ, յւսա 
աստուաՆագորՆ Նառալութեան սնեալ էր* որ ի մենակեաց, լեառ– 
նակեաց կրօնս մտեալ էր, 1ւ բազում ազդի աՂԳէ վշտակեցութիւն 
ըստ \ձւետարանին կրեալ ամենայն կրթութեամբք և ամենայն իրս*զ 
հոդևորաց զանձն տուեալ–մենաւորութեանք լեաանակեցութեան, 
քաղցի և Նարաւոլ և. բանջար աճա շակ կենաց, և արդելանաց ան– 
լուսից, խարազնազդեստ և. գետնա տա րաՆ անկողնոց, և բազում 
անդամ զհեշտական հանգիստն դիշելւաց, զհարկ քնոյ լոտնաւոր 
տքնութեան իտ թարթափ ական վճարելով, և զալս արարեալ ոչ 
սակաւ ժամանակս։ Ել. ալսպէս ամենայն փորձութեանց ի վերալ ^ 
հասելոց կամայական քաջութեամբ տարեալ, և նովին լուսաւորեալ 
և *պալեառացեալ, և Նանօթ ական և հտճոլ եղեալ առաջի Աաոու* 

եոլ և. ամենայն մարդկան՝»։ 
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Ըււա որենացւ ոլն% ոչ Գրիգոր խնդրեց զնոսա, եւ ոչ նոքա 
զնա9 ոչ մխալն հալաՆանաց ժամանակ, տԱ^ լետ փաուաւորելոլ 
հօրն9 վաոն գի ոչ թե պատիս կը խնդրեինք ալլ պատիւն զհետ 
նոցա կը վաղեր* –«0*րգարևք կըսեք հօր սքանչելսոլ որդիք զարմա¬ 
նալիք* զի ոչ նա խնդրեաց զորգիսն9 լորժամ դարձաս ընդ Տրդաա– 
տալ, և ոչ նոքա չոգան աո. նա* և ալն գրեթե վասն երկիսղի հա– 
լաՆանացն* րտ1$ ե. ոչ ի քահանայանալն և ի փտռասորել հօրն 
երևեալ պեր՛ճացան նոքա9 անսպառին և անանցականին մի ալն ըս» 
կելով. որք ոչ զպատիսն լինքեանո ձգեինք ալլ պատիս զհետ նոցա 
ընթացասք որպես սոսցանե Հէեզ Ագաթանգեղոս*։ 

Արդարև, ըստ Ագաթանգեղոսիք ալսպես ակնարկե նաև. որե• 
նացին9 ոչ ոք գիտեր> և. ոչ իսկ Տրդատ, թե Լոսսասորիչ ոսնէր 
որդիս* անագան ոսրեմն իմացոսեցաս ալս*—«Գբրև կարի կարօտեալ 
եր թագասորն աշխ ար հասն հանդերձ զնմանե քք> ի 
մեջ նոցա բնտկեսցե^ լոսան լոմանց ի տեզեկաց, որ գիտակ արարին 
զթագասորն վասն սրբոլն Գրիգորի 9 զի լառ աջ մինչդեռ, ի մանկոս- 
թեան տիսն% եը ամոսսնացեալ 1ս երկոսս որդիս ստացեալ»։ Ըււա 
Ւ*որենացսոլն% ալս տեզեկոսթիսնը տոսող եզաս Տաճաա, Աշււյան 
աերք քեռայրն Արտասազդայ Մանդակոսնսոլ*—«Օա (Տաճատ^ եը ՈԸ 
լապալսն զգացոլց աներոլն իսրոլ Արտ ասա զգալ, և. նա արքալիք նախ% 
զԳրիդոր Անակալ լինել որդիք և ապա զկնի վասն որդսոցն Գրիգո¬ 
րի 9 որպես հմոստ եղեալ ի եստրացսոց քաղաքին բնակելով** ք՝ալց 
$ո սղանգ չգիտեր զալս9 նա ման ասանդ ի սկզյբանե ընդ Լոսսասոր- 

չթե գիտէ ղորդիս նորա9 ման ասանդ զԱրիստակես* - «Կրտսեր որդին 
Արիստակես հօրն եր գորեակից եպիսկոպոսակից լամենալն ընթացս 
վարգապետոսթեան զամենալն ասոսրս կենաց իսրոց մինչև, լօրն 
քրիստոսակոչ հանգստեանն իսրոլ* (Ւոսզ* 1՝, քփ 

Պատմոսթիսն Նննդեան և. վարոսց Գրիգորի 1ս որդսոց նորա9 
զոր կը բերե 1*որենացին որպես թե առնլով Արտիթեալ եպիսկոպոսի 
թոսդթէնք և զոր կ՚ակնարկե միայն համառօտիս Ագաթանգեդոս 

ե կատարեալ վկայաբանական9 նորանշան դիպօք9 
ոսստի և ըստ անաչառ օրինաց քննագատոսթեան չկրնար ընդոսն– 
ոսիլ իբրև պատմական։ Այլ ի չգոլէ ժամանակակից պատմոսթեան 
Գրիգորի անձին վարոսց վրալ սաչափ միայն կը թոսի հասանական9 
թե ինչպես կապադովկացի անոսնն ևս Գրիգոր ե բա սա կան ապա» 
9Ո1Ց էր *եա կապադովկացի 9 թերևս հովիւ. հալ քրիստոնեից ի կող– 
մանե ^եսարիոլ եկեղեցսոլնյ որոլ թեմ եր Հայաստանք և լետ գար– 
ձին Հարց՝ ի խնդրոլ Տրդատալ աո. ալ նոլն մայր եկեղեցւո/ կող֊ 
մանէ Լողասաանևար ՆորրնՆալ եկևղևցլպն կատարեալ մետրապոլ– 
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տակտն իրաւասութիւնը սա պայմանաւ, որ նորա առն ոսին 
ձեռնադրութիւնն ի Կեսարիոյ, և եղաւ իսկ այնպէս♦ քանզի գրեթէ 
բոլոր Լուսաւորչին մինչև, ի մենն ՕաՀա^ կ երթային առ - 

նուլ կաթողիկոսութեան ձեռնագրութիւնն ի ^եսարիա։ ՆթԷ Հլհա~ 
մ արինք ևս *\եսարիոյ եկեղեցւոյն թուղթն Լառ \Լգաթանգեղոսի 
ԱՀ>), ուր յիշուաՆ է ալս պայմանն, ճշմարիտ՝ սակայն պայմանը 
՛ճշմարիտ է։ Ագաթանգեղոս, կամ մանաւանգ յօրինիչ այն մատե– 
նինք ո որ և էր՝ կը գրէր զալս Ե* գարուն կիսուն, երբ այս պայ՜ 
մանին համար կը յուզուէր սաստիկ վէճ ի մէջ Հայոց և Ցունաց առ 
Սահակաւք որ աւրեյ այս պայմանը, և այս պատճառ ալ մետրասյո– 
լիան Կեսարիոյ զատեց Ցունաց բաժնին Հայերն յիրաւասութենէն 
0 ահակայք մինչև հարկ լինել այս վերջնոյն բո զորել ի \աստանղնու• 
պոլիս առ պատրիարքն և առ Անատոլիոս զօրավար։ 11|« խնգրոյն 
վրայ խօսուաե է այլուր։ ԼՏես և \°որ* և ք՝ուզ* 
Ե. ԻԹ.)* 

Ե լրումն վկայաբանական պատմութեան գար ձին Հայոց% կը 
մնալ կէտ մի, այն է Լուստւորչին և Հռիփսիմեանց նահատակու– 
թեան պատմութիւն։ I"որենացին, որ ոչ ժամանակակից էր և ոչ 
ականատես Հայոց գարձին, (իլելով միայն այն գարձին պատմական 
կամ իբր պատմական մասը՝ մնացելոց, այն է հրաշալի գիպաց հա¬ 
մար, որովք լի է այն պատմութիւնն, կուղարկէ զընթ երցողս իւր 
Ագաթանգեղոսի իբրև ականատես վկայի* զոր և կը համարի քար¬ 
տուղար Տրգատայ։ Այս էր հաւատք ոչ ^որենացւոյն միայն, այլև 
բոլոր ազգին մինչև մեր օրերը, և այս՝ ըստ բանից Ագաթանգեղոսի 
միայն, առանց ուրիշ ժամանակակից վկայութեանէ ԱՀա բանք Ա– 

գաթանգեզոսի ♦ € Հր աման հասեալ առ իս ոմն Ագաթանգեղոս ի 
քաղաքէ ի մեեն Հռոմայ, և վարժեալ հայրենի արուեստիւ հոռ ո– 
մարէն և. յոլնարէն ուսեալ գպրութիւն, և ի վեր այ այսոցիկ հա- 

սեալ ի գուռն Արշակունւոյ, քաջի առաքինւոյ ուժեղ և պատերազ¬ 
մող Տրգատայ, փ * * ոչ ի հին համրաւուց տեղեկացեալ մատենագրել, 
այլ մեզէն իսկ եղեալ ականատես կերպարանաց, և առ ընթերակաց 
հոգևորական գորՆոցն, և լուսաւոր շնորհապատում վարգապետու– 
թեաննն։ Այւ# վկայութեան հակառակ, առանց երկրտյութեան է 
այսօր, թէ Ագաթանգեղոսի ոչ միայն անունն է պիտակ, այ^Լ 
գրեթէ բովանդակ մատեանն է լոկ զրոյց (16§0ա1օ)> լի հըաշէէ–^ 
և դիպօք, զորս չկրնար իբրև ճշմարիտ ընդունել արդի քննագա– 
տութիւնն։ ԱՀա պտտմութիւնն Ագաթանգեղոսի համառօտիւ* — 

ձրգտտ, յետ մենամարտութեան ընդ թագաւորին Ղ՝թաց և 
յաղթութեանն, առնլով ի վարձ Ղ՝իոկղետիանոսԷ զէ*~ր հայրենի 
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թագաւորութիւնն՝ կու գալ ի Լալս, լԵկեգետց գալ.աո., ի գիլզն 
Նրիզաի ուր էր մէրհեան Անահտալ, և կը հրամալէ ^%ք9Էգոք9է թտւ 
ոստերէ պսակներ տանել նուէր \Լնահտալ։ Գրիգոր չառնուր լանձն։ 
Տրդատ, որպէս թէ չդիանալով Գրիգորի բրիստոնէութիւնը՝ կըսէ* 
«ՀԼլսչափ ամբ են գփ լամենալն զօր ութ են է բում մ է Ն առա լեզեր ինձ 
միամտութեամբ, և. ես գոհ էի գվաստակոց ֆոՏ* ոէ առնես 
զկամս իմ»• թէպէտ ըստ նորին իսկ \\գաթանգեզոսի՝ Տրդատ գի֊ 
տէր Գրիգորի բրիստոնէութիւնը և վասն ալսր տանջաՆ ևս էր 
զնա կանխաւ բանտիւբ և կա պան օ բ* <ՀՆբրև տեղեկացաւ (Գրիգոր) 
ի գալեկէն իւրմէ հալրենի գորՆոցն որ եղեալե էին% ել և գնաց առ 
Տրգատիոս ըստ հեշտ պա չտաման* և թաբուցանէր գանձն և 
ինչ ի վեր ոչ հանէր թէ ոլր, կամ ուստի կամ որպէս, կամ զիարդ* 
գանձն ի Նառալութիւն տոէձոսլ ի հնագտնդութեան պաչ տէր առա¬ 
ջի նորա։.* Նսկ իբրև գգացեալ Տրգատիոս վասն Գրիգորի, թէ բրի"~ 
տոն էական պաշտամանն հաղորդ է՝ սկսեալ ալնոլհետև պատու¬ 
հաս ակոՆ առնէր գնա, և ազգի ազգի արհաւիրս արկանէր ի վերալ 
նորա* բաղում անգամ ի բանտս և ի կապանս տանջանօբ 
գնա՝ թողուլ ի բազ լինել նմա լերկրպագութենէն քրիստոսի, ի 
հնագանգութիւն դաոնալ նմա դիցն սնոտեաց և պղՆութեան պաշ¬ 
տամանն (Աք–* ՏԼիարդ և իզէ՝ կը արուին Գրիգորի անհնարին 
տանջանբ, զորս Գաթըրճեան կր համառօտէ ալսպէս* Հգալլ ի բե¬ 
րան գնել և պնդել ի գելոցս պրկեալս առասանօբ (զա լուրս 7)* 
կախել գէխիվա1ր գմիու ոտտնէն և ՆեՆել գալար ստէպ 
զա լուրս 7)* պնդել կոճեղօբ գոլոբս ոտիցն, մինչև ի Ն ալրից մա– 
աանցն ցալտել տրեան* հարկանել բևեռս երկաթիս ընդ ներբանսն 
և ալնպէս գձեռանէ առեալ լալսկոլս լալնկոլս շրջեցուցանել* հար- 
կանել զաչսն ուժգին և հանել կռուփս ի գլուխն* եդեալ զգլուխն 
ի մամուլս՝ ոլորել, և միանգամալն բացախ և աղ և բորակ փչել 
եզե դամբ ընդ ռնգունսն* անցուցեալ պարկ լի մոխրով ընդ գլուխն՝ 
կապել թուլագոլնս գպարանոցալ, զի ի տալն և առնուլ շունչի վտան֊ 
գեսցի Լգաւուրս 6)* կախել գւխիվաԱ* և ^ւււր եռացեալ ձագարաւ 
լորովալնն արկանել* բերել գկողս երկաթի բերչօբ* տտրաՆանել ի 
գետն ի տատասկ երկաթի բազում և թալա լել ի վերալ, բարշելք 
շրջշրջել և թաղել ի տատասկի անդ* դնել կապիճս երկաթիս ի 
Նունկսն և վարել ուռունս ստուարս, բառնալ ի կախաղան (քա– 
ւուրս 3), և կապար հալեալ քերմաքերմ հոսել գմարմնովբենւ Ար– 
դարև տանջանբ, լորոց ապրել անհնար էր* թալց և ալնպէս Գրի- 
գոր կը մնալ կենդանի։ I՝ վախճանի իմանալով Տրդատ ի Տաճտտալ 
բեռառնէն Արտաւագդալ Մանդակունւոլ սպարապետին իւրոլ, թէ 
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^ԸէԳոՕ ոԸԳԷ էք Բնակալ մահապարտի՝ կը նետէ զնա \Լրտա֊ 
շատու վիրապը, որ էր դուր մահապարտաց, ուր կը մնալ %րիգոր 
իբրև, հնգետասան ամ օձեր ու հետ, և կ՝ապրի ն կան ա կովն՝ զոր 
կին մի երկնաւոր տևսլեամբ օր ըստ օրէ բերելով կը նետէ դուրը* 

8ետ ալսորիկ Տրդատ, որպէս թէ մեՆ լավթութիւն կատարաՆ էր՝ 
կը հանէ երկ ու հրովարտակ, ուր կը հրամալէ իւր իշխաններուն և 
կուսակա լներուն՝ մահուամբ պատմել զբրիստոնեալս, կը պատ ո լի֊ 
ըէ նաև իւր հպատակներուն մահու սպառնալեօբ՝ մատնել ալն– 
պիսիներն իշխանութեան (Աք–* յ*ք՝*)ւ ձԱլսպէս, կ ըսէ սթըրճեան, 
փակի աո՜աջին վար ադոլն դարձի Հալոց աշխարհին։»է 

8ալց լան կարճ հա լաՆանաց մրրիկը կը բերէ ի Հալս Հռոմալե– 
ցւոց կողմ էն խումբ մի կուսանաց, որ դալով դազա կը բնակէ հի 
հնձանալարկս ալդեստանւոլն*, ի հիւսիսոլ արևե լի ց Վ^աղարշապա– 
տու։ Այււ կուսանաց մէջ, որոց դլխաւորին անունն էր Գտլիանէ՝ 
էար կոլս մի գեղեցիկ լոլժ, Հռիփսիմէ անուն։ Ըււա Հեդաթանդե– 
ղոսի* կը թուի թէ ալս կուսանբ էին Հաջ արուեստադէտ և սւ– 
նէին դորՆարան* բանգի մին ի նոցանէ հունէր արուեստ ապակա– 
դորՆութեան, առնել ուլունս ապակեզէնս», և ալսու կը հալթալ– 
թէին իրենց օրական պարէնը։ \Լլնչափ բազմութեան կանանց դա֊ 
լոլստը մալրար ազաբին մօտ չկարէր մնալ զանխուլ, ուստի հռչակ– 
վուեցաւ իսկոլն, մանաւանդ չքնաղ գեղեցկութիւնէն Հռիփսիմեալ, 
զոր բերել կու տալ թադաւորն Աբռնաբար, մերթ վերամբարձ, 
մերթ ի բարշ, լա պարանս թադաւորին ի սենետկն արբունին։ Հոս 
շմոռնանբ զարմանա լի նշան մը, զոր կը պատմէ IIգաթանդեղոս։ 
Պարկեշտագեղ կուսանբ տեսնելով ալս բռնութիւնըք դիանալով ևս 
թադաւորին վաւաշոտ նպատակը% կ՝սկսին աղ օթել ջերմ եռանդեամբ$ 

–1ւ լինի որոտումն ալնպէս սաստիկ, մինչև, կ՚ըսէ հաւտտարիմ 
պատմիչն, «ւթմբրեալ լինէին մարդիկ լահէ անտի, և բազմաց ըն– 
դոստուցեալ անդուշեալ բազում երիվարբ հեեելոց լահէ անտի՝ ըզ– 
բաղումս ընկեցեալ և զբաղումս առաթուր հարեալ սատակէինն։ 

Երկիցս կը փորձէ թ ոպա լորն մերձենալ Հռիփսիմեալ, կռո լե¬ 
լով մի անդամ եօթն մամ, և երկրորդին՝ երեբ ժամ• բալց կոլսն 
զօրացեալ լ\Լստուաեուստ՝ կը լաղթէ թադաւորին, և թո*Աով զք* “ 
մերկ կողոպուտ թադաւորական հանդերձէն և նշաններ էն, և բա¬ 
նալով դուռը և ճեղբելով ամբոխը՝ կու դալ իւր ընկերներոլն* և 
մինչդեռ կրաղօթէր՝ կը հասնի դահճապետն դիշերալն բազմութեամբ 
դտհճաց։ *Նախ լեզուն կը կտրեն, լետոլ պրկելով ցիցերու՝ կը խո¬ 
րովեն մարմինը կանթեղօբ, դուրս կը թափեն փորոտին, և մինչ 
մլենդանի էր տա կա լին՝ կը փորեն աչուըներն և անդամ անդամ կը 
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| օշէրն։ ԳրեթԷ նոյնօրիակ կտտամահ կսպանոսի ԳայիանԷ ոսրիշ 
ընկերներով։ Ւոլոր խոսմրնք էր ըստ \Լգաթանգեզոսի, ասելի քան 
եօ թ՛անա սուն մարգ, յորոց երեսոսն և եօթը միայն սպանոսեցան♦ 
մնացելոց համար վկայաբանն մեր չըԱեր թէ ի՛նչ եղան։ Երկոսց 
համար միայն, *Նոսնեայ և Ս%անեայ, այս չափ ինչ գիտենբ ի հ*սրե– 
նա էյ սոլն, թէ *ՆոսնԷ երթալով ի Վփրս՝ եղաս առա բետլ նոցա, զսրսյ 
հրաշալի պատոսթիսնն ունի ^որենացսոյն (՝♦ գպրոսթեան IX գր– 
լոսխն• իսկ Մ անէ չկրնալով հասնել իսր ընկերներոսն ի փախստեան* 
հը մնալ Գարանաղեաց լեոներոսն մ էջ յտյրի։ որ յետոյ կոչոսեցաս, 
րստ Խորենացսոյն, յանուն նորա Մանեայ տյրք ոսր կ՚ըսոսի թէ 
առանձնանաս Լոսսասորիչն մեր մինչև, ի մահ իսր ։ քՀայսմանէ 
խօսոսաե է այլոսր։ 

Տրդատ տկար աղջկան է մը յաղթ ոսելոս ամօթէն, թ՜երևս նաև , 
եթէ ՛ճշմարիտ է պատմոսթիսնն, ի սիրոյն առ էռիփսիմէ,-Հսիրտ 
հատեալ զհետ% կ ՝ըսէրէ անմոռաց ի մտացս չան կան ի*, — Հրնկղմեալ 
ի խոր տրտմոսթիսն», մինչ կամ էր ելանել յորս% յանկարե կը 
հասնի պատոսհաս \Լստոսեմէ. թագասորն փսխոսելով ի խոզ կեր- 

թտյ խոտաճարակ լինել անտաոներոս մ էջ խոզերոս հետ, և բոլոր 
բնակիչբ բազարին կայսահարին։ \*ոսրովիգոսխտ, Հոյր թտգասորին 
հնգիցս կը տեսնէ տեսիլ, որ կը պատոսիրէր սպառնալեօբ% հանել 

վիրապէն։ Գրիգոր վփրապէն հանոսելով կը բժշկէ այսահար- 

ներն* կոս գայ նաև Տրդատ խոզացեալ կերպարանօբն։ &՝է IԼգաթանգե֊ 
ղոս նկարագրապէս կ՝աոնոս Տրգատայ ի խոզ փոխոսիլե՝ յայտնի է սա 
նկարագրէն* «էր, ասէք նա փոխեալ ի կերպարանս աղբևայոյզ խո- 

զաց* բանգի թասացեալ էին առհասարակ ամենայն մարմինբն, և 
ընդ անգամս ոսկերացն բոսսեալ էր խո ղանս տև իբրև մեՆամեՆ 
վար աղաց վայրենեաց * և եղնգոսնբ եայրից մ ատ անցն ոտիցն և 
ձեռացն կճզակեալբ էին իբրև ղգետնաբիր արմատակեր կնճթացն։ 
Նա և պատկեր երեսացն դիմացն շրջեալ էր ի պատկեր և ի կնճիթ 
գոճանացն յեղեգան բնակելոցմեեաձայն ճչել գնչել, հնչել, բո- 

խոհելով փրփրացեալ, գիզեալ զկնճթակերպ երեսօբն, լեալ ի նմա¬ 
նս սթ ի սն չոր բոտ տնսոյ, ընթացեալ յեղեգան բնակերամ գաղանացն 
ի միջոյ% հասանէր յայն տեղին»։ ՊաՀոց վաթսոսն և վեց Օրերը, 
զորս սահմանաՆ էր Լոսսասորիչ կը ւէն այ այնպէս թագասորն, 
ձձորձապաաեալ պատատեալ ի մէջ բազմամբոխ աշխարհաժողով 
հրապարակացն»։ գաթ անգեղոս այս նկարագիրը կ*ընէ երիցս։ Յետ 
ոչ սակաս ասոսրց, այսինբն յետ որոյ շինեցան վկայարանբ Լռիփ~ 
սիմեանց և ղետեղեցան մարմինբ նոցա յար կեղ ս% աղօթիսբ Գրի– 
գորի բժշկոսելով թագասորն՝ կ։աոնոս մատաղ մանկան մարմին♦ 
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«Երանելին Գրիգոր մեՆաւ աղօթիւք և պաղատանոք խնդրէր ուժգին 
վասն բժշկութեան թագա լորին* յանկարՆակի հարեալ զդոզման* 

զխորխն խոզի արտաքո յ մարմնոյն ի բաց ընկենոյր, €հանգա տեսիլ 
ժանեօքն և կն՚ճթադէմ երեսօքն հանդերձ♦ խոզանացեալ մազովս 
թաւութեամբ զխորխացեալ կաշին ի բաց րնկենոլր * և դէմք երե- 

սագն դարձան յիւր կերպարանն, և մարմինն փափկացեալ մաաա* 
ղացեալ լին էր իբրև, զառօրեայ մանկան Ննելոյ* և ողջանդամ մ արմ– 
նովքն ամենևին բժշկեցաւ*։ 

Ցետ այսորիկ Գրիգոր աջակցութեամբ Տրդատայ կսկսի կորնա- 

նել հեթ՜անոսական պաշտամանց տեղերը, ք֊աՕ գարձեալ 
սքանչելեօք, ալս ինքն խաշին նշանաւ միայն փայտակերտ շինուանք 
կայրին, քարաշէնքն ի հիմանց շարժելով կը տապալին, և որ ալե¬ 
լին է՝ գևք ի նմանութիւն առնևձիոյ մկնգաւոր, սունաւոր, նիզա– 
կօք և նշանօք ի զէն և ի զարդ վաէւետլ մեՆագոչ ազազակաւ կը 
կռուին, վերուստ ի վայր շինուաՆներԷն քարեր և նետեր տեզա¬ 
լով։ Նատ մեհեաններ այսպէս կորՆանե լէն ետքը Տրդատ բազմու– 
թեամբ նախարարաց կը ղրկէ ի ^Հեսարիա՝ ձեռնագրել հո- 
վիւ Լայոց։ Ե դարձին կը կորՆանին ուրիշ մեհեաններ• նշանաւոր 
է մանաւանդ կորՆանումն Վ^ահԷվահեան մեհենին յԱշտիշատ ։ ^ա– 

չանիշ փայտէն, զոր Գրիգոր ունէր ի ձեռինճ ելաւ հողմ սաստիկ 
և տապալեց շինուաՆն, ուր նախ շինուեցան եկեղեցի և վկայարանք, 
մկրտուեցաւ Տրդատ ընտանեօք և ուրիշ անթիւ մարդիկ։ Լոս գար– 
ձեալ \Լդաթանդեղոս կը պատ մ է սքանչելիս։ Երբ թադաւորն և 
բազմութիւնք մարդկան իջան յԵփրատ դետ մկրտել «զտեղի ա– 
ռեալ քո։ րք դետոյն անդր էն դարձան ընդ կրուկն» և լոյս սաստիկ 
երևեալ ի նմանութիւն սետն լուսաւորի՝ կայր ի վերայ քուրց դե¬ 
տոյն, և ի վերայ նորա նմանութիւն տէրունական խաշին« և այն¬ 
չափ Նագեաց՝ մինչև գճառադայթս արեգականն նուազեցուցանէր։ 

իւղն օՆութեան զոր արկանէր Գրիդորիոս ի վերայ մարդկանն% 
շրջան առեալ ի մ էջ դետոյն շուրջ զմարդկաւն խաղայր»։ Եօթն 
գրուտն մ էջ, եթէ պարտ է հաւատալ Ադաթանդեզոսի՝ ալերի քան 
չորս միլիոն մարդ մկրտուեցաւ։ Գպրոցներ հաստատուեցան յու¬ 
սումն գպրութեան, մանաւանդ քրմաց համար• 1ոքոց բազումք 
կարդեցան հովիւ այլևայլ տեղեր։ 

Գալով քարոզութեանն՝ \Լգաթանգեղոս կարի իմն կ ըեդարձակէ 
զայս, որպէս թէ յարևմտից յարևելս, ի հիւսիսոյ ի հար ալ բոլոր 
Լա յաս տան ընկալաւ քրիստոնէութիւնը*—«Ընյ ամենայն երկիրն 
Լայոց, ի հ՜ազաց մինչև ի հագս ձգէր տարաՆանէր զմշակութիւն 
քարոզութեանն և աւետարանութեանն* ի մատաղացւոց քաղաքէն 
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մինչև առ աշխարհաւն հ* աղտևաց ր մինչև աո. Դադարք օք9 մինչ ի 
սպա ու ի սահմանս Մասքթաց9 մինչ ի գրունս Iկանաց9 մինչև ի 
սա հմանս ^ասփից9 ի Փալտա կարան քաղաք արքալութեանն Հալոց* 
և լ\1*մգացւոց քաղաքէն մինչև առ. Մեբին քաղաքաւ. քերէր առ 
սահմանօքն \ձսորւոց9 առ Նոր Նիրական երկրաւն9 և առ ^Հորդւօք 
մինչև լամ ուր երկիրն Սարաց, մինչև առ տամրն Ս*ահքրտան իշ» 
խանինք մինչև լԱտրպատական ձդէր աարաՆանԷր զաւետարանու~ 
թիւնն իւր»։ (՝ա|յ ալս ևս է աւելի* հալանականագոլնն 9 մ անաւանգ 
թէ ճշմ արտագոլնն է ալս* դարձն սկսաւ պալատ Էն* և ապա ըստ 
Ծոզոմեն ոսիճ թագաւորն հրամանօք կամ քարոզօք լօժարեցոլց զժողո– 
վուրգն ընդունել նոր վարդապետութիւնը9 և չիք տարակոլս9 թէ 
ընդունողը ևս9 և ալն% մեՆամեՆներԷն% առ երկիլղի կամ ակնաեու» 
թեան ընկա լան է Աքք. մը9 որ դարերով Ննեալ և սնեալ ի կռա• 
պաշտութեան9 առանց ուսման և դպրութեան9 մանաւանդ քրիսսրո- 

նէական ուսման* ըմբռնել անդամ չէր կարող \Լւետ արանին մաս» 
քուր պատուէրներն։ ք՝անք ք՝ուզանդալ9 զոր ոմանք առ ատելու• 
թեան ըսուաՆ կը համարին՝ շատ ՞ճշմարիտ են* «Ւ վաղնջուց 9 ասէ9 
լորմէ հետ է առին նոքա զանուն քրիստոնէութեանն% լոկ մի ալն 
իբրև զկրօնս իմն մարդկութեան լանձինս իւրեանց և ոչ ջերմեր 
ռ անդն ինչ հաւատովք ընկա լան 9 ալլ իբրև զմոլորութիւն իմն 
մարդկան ի հարկէ։ Ոհ ևթէ որպէս պարտն էր% գիտութեամբ9 լուսով 
և հաւատով9 բոալց մի ալն սակաւ ինչ որք զհանգամանս գի տ էին հել– 
լէն կամ ասորի դպրոլթեանց9 որք էին հասու ինչ ալնմ փոքր ի 
շատէ։ Նսկ որք արտաքոլ քան զդիտութիւն արուեստին (ուսման Ս« 

գրոց) էին ալլ խառնաղանճ բազմութիւն մարդկան ժողովրդոց նախսս* 
րարացն կամ շինականութեանն9 եթէ զցալգ և զցերեկ նստեալ վար¬ 
դապետ ացն և ըստ նմանոլթեան ամպոցն իբր զլորդահեզեղ ինչ 

* անձրևաց սաստկութիւն գվար դա պետ ութի ւնն ի վերալ հոս էին՝ ոչ 
ոք ի նոցանէն և ոչ մի ոչ9 և ոչ մի բան և ոչ կէս բանի9 և ոչ 
դոլզն լիշատակ ինչ9 և ոչ նշմարանս ինչ զոր լսէինն% և ոչ կարէին 
ունել ինչ ի մտի։ Վասն զի միտք իւրեանց ընդ անպիտանս ընդ 
անօդուտս ևեթ զբօսեալ էին« զոր օրինակ մանկունք տղալք ընդ 
մանկութ եանն և ընդ տղալութեանն խաղալիկ խանդարեալք9 և 
զպիտոլիցն և զկարևորացն ոչինչ փոլթ արարեալ9 սոլնպէս և դե» 
գերեալ մաշէին լանուղղալ կրթութիւն ընդ չքնոաի մտացն ի 
հնութիւն հեթանոսութեան սովորութեանց» և զիւրեանց երդս ա» 
ռասպելաց զվի պա սան ութ եանն սիրեցեալք9 և նմին հաւատացեալք 9 
ի նոլն հանապազորդէին»։ Գալով միլս անգամ \Լդաթ անդեղոսի 
պատմութեան9 զոր իբրև զրոլց միալն բերինք համառօտիւ9 թերի 
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չթ՛ողնելու, համար մեր դսրեը՝ կըսենք թե Ըստ ամենայնի իբրև, 
պատմութիւն ընդունել զալն ըստ սկզբան արդի քննադատ ութեան՝ 

–անհնար է* *Հալս կը խոստովանի և. Պաթ ըրճեան *—- 

9\Լրդարև9 կըսեյ եթե ըստ սկզբան էլ եւրոպական բանադա- 
տութեան կամիցիմք վարել Ա« Ջմարթի զալն մատեան (զ\նդաթան– 

՝դեղո) դրութիւն ալնց ժամ անակաը համարել լորս դրեալ ասէ 
դանձնէ թ*քն մատեանն, ալլ գորե վերջին կիսոլ զարուն չորրորդի 
Հըստ մեզ առա^նոլ կիսոլ հինգերորդին)* ք՝« Ըւաւ նիւթոլն երևի 
1* 0 ակաւ ինչ անտեղեկութիւն ոչ մի ալն քաղաքային հանդամ ա– 
նաց ժամանակին, զորմե դրե մատենագիրն, ալլ և. եկեղեցական 
հնախ օսութեան• 2* Աւելաբանութիլն Լչափազանցութիւն) բազում 
ուրեք, և 3* Շանկմւթիւն սաստիկ՝ պատմելոլ նորանշան զարմա֊ 
նալիս ք մինչև թուել իմն, թե ըստ Գանիելի դրոցն ձևեալ իցե 
պատմութիւննք որպիսի ինչ՝ կո-իւ զգաստն Հռիփսիմեալ ընդ թա– 

–դաւորին, բանալ զդուռն սենեկին և վազել արտաքս՝ լիշեցուցանեն 
դպատերազմն Նուշանալ ընդ Ներոցն լկտեաց, և զդուռնն պարտի- 
■զխն և գայլն ամենայն• փոխել թադաւորին Լալոց ի խոզակերպ 
կերպարանս և անտաււական բնակոլթիւնն՝ ակնարկե զանասնա– 
կերպն լինել թադաւորին Ւաբելացւոց և զբնակել լանտաուս• ար¬ 

՛կանել Գրիգորի ի վիրապ մահապարտաց, կալ անվնաս, արկանել 
կնոջ միոլ ազգմամբ հրեշտակի նկանակ մի օր ըստ օրէ ի վիրապն, 
և լան ել անլոլս՝ ալս ամենայն լիշեցուցանե զարկանել Նտնիելի ի 
դուրն առիւեուց, զբերելն \Լմբակում ալ կերակուր օդնականութեամբ 
հրեշտակին, զմնալն անարատ և գելան ել արտաքս լաղթող*>« 

«Որչափ և խիստ ևս ալն բանագատութիւնն իցե — կը յաւելու 
Դաթըրճեան— որ ցալս վալր 1ա^յԳԳ^յ1է9Ւ լառաջել սակայն աստի 
լաուաջ չիշխե խաղալ, այսինքն ընդ երկրորդական ինչ հան ղամա– 

՜նաց զեական մասունս պատմութեան դարձին Հալոց ջնջել*։ 
թըր՜ճ* Տիեզ* պամ* Լտ♦ Ւ« էջ 476)* 

Գաթըրճեան չկամի, և չկտրեր իսկ> իր֊րե– արդարև երկիւզաՆ 
*՛եկեղեցական՝ «*էանր կրկտել» ալն բանադատութեան պատճառը, որ 
ոչ ալլ ինչ ե՝ եթե ոչ ի վեր քան զբնութիւն հանգամանք պատ- 
մութեան դարձին ըստ \Լդաթանդեղոսի։ \Լրդարև եւրոպական բա¬ 
՜նադատ ութի ւնն չջնջեր և չկարե իսկ ալն դարձին երկրոր¬ 
դական հանդամանաց հետ եական մասերն, այսինքն ինչ որ իբրև 
՞ճշմարիտ պատմական՝ ե բնական և ունի զիւ֊ր բնական պատճառ ։ 
՝Աօլաքեն քան զգարձն Հալոց նշանաւոր, նա գրեթե անհնարին եք* 
դարձն հռոմեական պետ ութեան, և քան գնա նշանաւոր՝ մուտն 
վ>րիստոնեու֊թեան լաշխարհ* սակայն դիտենք թե երկոքին ևս եղան 
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ար գիւն ը թնա կան պատ՜ճաո՜աց։ Լսենը երևելի անձի մը9 որ է պաա– 
միչ և փիլիսոփա լ միանգամ ալն։ «Ե հաստնել հէւոմ էական պեաաւ֊ 
թեան9 ըստ ըաղաըալին և զին ուո բտկան կա րդաց, ի եադ անգր 
մեՆութեան՝ հասեալ էր նա ըստ բա բոլից ևս ի եալր ապականսւ֊ 
թեան— էր լեալ անհնարին եպիկուրեան։ *Լալն իմն ստէպ լեղլե– 
ղուին, թէ կեանը պարտին լինել իբրև տօն ուբախութեան9 ուր 
աո.աըինութիւն չպարտի գտանել մուտ% բտլց իբրև համեմ իմն 
հեշտութեան, և ժուժկալութիւն՝ իբրև հնարը լերկարելոլ զկեանսէ 
9րահը խնջոլից պաղպաջունդ» լոսկւոյ և լականդ պատուականաց է 
Ն աո. ալը զաըդարեալը ի զարդ ւքեեաշուըք հրապոլրը կանանց չըկ՜ 
տեաց, բադանիը շըեղը, տեսիլը թատերաց և կււիւը սուսերամար¬ 
տից—ալսոըիկ էին լալնժամ՝ զորս ապնուակա&ութիւն իմն համա– 
րէր հուոմէական սնապարՆութիւևն։ ճաղթողը աշխարհի ոչ ալչում 
իմ իր տանէին պաշտօն% բտլց բո. նութեան։ Ւոնութիւնն բա լական 
էր տալ նոցա զամենալն ինչք զոր շահեալ էր մարգկան ի վաղուց 
աշխատութեամբ և տուրևաօ.իւը։ Ւնչք և արարը գրաւեալ |ար֊ 
ըունիս, և հարկը զորս հարկանէին ի նա հանդաց նա հանդաց՝ էին 
արդասիը լաջող պատերազմաց, և կալսրն գլխովին էր կենդանի 
նշանակ բռնութեան։ Պալեաո-ութիւնն, որով թուէր փաԱ^1 *>**-*■* 
ւք էական ընկերու թիլնն՝ շող իմն էր ազօտ, զոր արձակէր միջեր¬ 
կրական աշխարհն, հատեալ լանհնարին ապականութիւն։ 

«Ւ միում ի նա հանդաց պետութեանն լՍ*սիա, ալն է լԱսորիս 
եկեալ էին ի մի վտլր արը ոմանը ի խոնարհադոլն կարդէ, որ*$ 
կէտ նպատակի էր աստուաՆպաշտութիւն և ողորմ աՆութիւն։ Վար– 

դապետ ութ իւն նոցա էր ւղատշա՜ճադոլնն և համ եմ ատա գոլն ոդւոլ 
հասարակաց եղբալրոլթեան, որ Ննանէր ի հաւասարութենէ կենաց 
ազդաց նուա՜ճելոց։ $Լալն վարդապետ ութ իւն ուսեալ էր նոցա ի 
Ցիսուսէ։ Հիմն հ ալատոլ հրէական ժողովրդեան էր լալնժամ հին 
ինչ աւանդութիւն ի Փրկիչ ոըք որ Ննանելոց էր ի միջի նոցա ի 
նորոդել զնախնի փա ուս ազդին։ Աշակերտը Յիսուսի հաւատացին, 
թէ նա էր Փրկիչն ալն, օնեալն (Մեսիա), որում ակն ունէր ժո¬ 
ղովուրդն ի վաղուց հետէ, մինչ ըահանալը զվարդապևաութիւն 
նորա համարեցտն հակառ՜ակ շահուն իւրեանցք և ամրաստան եղեն 
ղնմանէ լատենի հռոմալեցի գատաւորին, որ վասն շնորհս աււնելսլ 
նոցա՝ մատնեաց գնա ակամա § ի մահ։ 

«Այչ պատուէրը մարդասիրութեան և եղբալրութեան, զորս ու- 

սուցեալ էր նորա՝ կացին մնացին լետ ալևորիկէ Աշակերտը նորա 
փոխանակ ցրուելոլ՝ եկին կազմե ցան ի մի խ Ո ւմբ։ Լիմն ընկեր ու- 

թեան նոցա էր ^աւասարութիւն* իւրաըանչիւր տալր զինչս և 
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ղշահ իւր ի հասարակաց պէտս։ \ելրիք և որբ ք խնամ էին , աղքատ ք 
և հիլանգք գտան էին դարմանս։ Ալսպէս Ննաւ ընկեր ութիւն նոր 
և հզօր, ալն է եկեղեցին• նոր՝ քանզի նման նորա չեղև երրէք ի 
հնումն* հզօր* քանզի աո. անձին եկեղեցի ք , զատուցեալ ք ի սկզբանն% 
ոչինչ լամեցին գալ մա անել ի գաշն լօ գուտ հասարակաց: \ԼլսպԷս 
կազմեալ լերիլրեալ տարա*– քրիստոնէութիւնն ի գլուխ զամենալն 
ղի*֊ր աշխարհական լաղթութիւնսն։ 

<լք\րպէս ասացաք՝ զինուորական զօրոլթիւնն Լոոմալ երեր խա¬ 
ղա զու. իՒ ի ւն հասարակաց և. Ննաւ ո*էի եղբալրութեան լազգս նուա- 
ճեալս։ ժամանակն էր լաջող լարագ Նաւալումն նպաց կարդաց 
քրիստոնէութ եան ընդ բովանդակ պետութիւնն։ \\կիզյբն աո.եալ 
լերկրէն \ձսորւոց՝ տարաՆէր ուսումնն վաղվաղակի ի Փոքրն \Լսիա, 
ի Կիպր ոս9 ի Ցոլնսք լՆտա լիա» եգիտ մուտ մինչև, ի Ղ*ազղիա և ի 
մեՆն Ւրիսւանիա։ Փարողք նորոլ վարդապետութեանն, որ սփոե- 
ցան միանգամ ալն ի կողմանս կողմանս՝ փութացուցին զտարաՆումն։ 
Ել ոչ մին ի հին փիլիոոփալիցն ազանգոց արկ ի կիր ալնպիսի 
հնարս։ Ըստ քաղաքական հանգամանաց ժամանակին՝ սահմանք 
հուոմ էական պետութեանն եղեն սահմանք նորոլ վարգապետու– 
թեանն։ Հոոմ, ուր ասեն թէ մեոաւ Պետրոս, և ոչ Նրուսաղէմ, 
ուր, աո. անց հա կա ոա կութ եան, մեո.եալ էր Փրկիչն՝ եղև մալրա– 
քաղա ք կրօնիցն։ Լալա գոլն էր աո. ալս կայսերական քաղաքն 
եօթնրլուրեան քան զբարձունսն *հեթսեմանւոլ և Ղ*ողգոթալի, թէ– 
սլէտ նուիրական էին սոքա լիշատակօք քան զԼոոմ։ 

<1 \Լոալել քան դարս երիս քրիստոնէութիւնն երևեցոլց զինքն 
նշանս»լոր երիլք ալսոքիւք—մեՆարել զԱստուաե, վարել սրրական 
Վարս, լինել ողորմ աՆ աո. ընկերն։ Տաւուրս անդ տկար ութ եան 
իւրոլ ոչ ալլ ինչ արար նա՝ բա\Ա աոնել եկամուտս 
բւանիւք հալ անութ եան* ալլ ըստ ա՛ճել նորա թուով և ղօրութեամբ՝ 
սկստւ լալ անել միտութիւն իմն ի քաղաքականութիւն, ալն է ցան• 
կալ կազմել տէրութիւն ի տէրութեան, պետութիւն ի պետու - 
թեան։ Այս էր ի հարկէ իմն արգիւնք զարգացման նորա* ՏԼմտաւ 
աՆեալ կալսեբաց, եթէ ալս գնացք հակաոակ էին գնացից կալս- 

րութեանն՝ ձեռն արկին ջնջել զքրիստոնէութիլեն, որպէս պա հան* 

յէք իոկ Ո1էին ղինուորական վար չութ եան, որ ոչ գիտէր ալլ հնարս՝ 
քաց ի բոնութենէ աո ունել զտէրութիւնն հոՆ և պնդակազմ։ 

Ե ձմերան ամին 302ք քրիստոնեալ զինուորք լեգէոնաց չաոին 
լանձն խաոնել զանձինս ի պաշտօն անդր հեթանոսութեան, կար* 
գեալ ի վաղնջուց ժամանակաց ի պատիւ դիցն։ \\պստամբութիւնն 
աոտրաՆեցալ ալնպէս արագ և էր ալնպէս սաստիկ՝ մինչև *Նիոկզե~ 
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տիանու. կալսեր ի խորհուրդ մ տանեի զի դիտասցէ թէ զինչ առ.֊ 
նել պարտ էր։ Գիւրին է իմանալ զդժուարութիլն իրացն9 եթէ 
արասցուբ լուշ% թէ կինն և. դուստրն Գիոկղետիանոսի էին բրիստո» 

նեալ։ ալսրն էր արդարև, ալր խորհրդական և անհնարին հմույտ 
բազա բա լին իրաց։ Գիտաց եթէ հարկ ի վեր ալ կալր տէրութեանն 
լինել դիմակալ նորոլ վա րգա պե տութե անն * սակալն ետ պատուէր 
չհեղուլ բնաւ արիւն։ ք^ա|1| ո կարող իցէ արդելուլ զկատաղութիւն 
խառնաղան՛ճ մարդկան։ նիկոմիդիա բանդեցաւ ի հիմանց9 ալլ փո¬ 

խանակ ընդ ալեր ապարան բ կալսեր եղեն հըկէՂ9 մին ի հր ո֊ 
վարտակաց նքրա պատառեցաւ անարդանօբ։ ՝$րիստոնեալ սպալբ 
որ էին ի զօրունճ ընկելլան ի պատուոլ« կոտորաՆ էր ամենալն 
ուրեբ, և բազում բ վկա լեզին։ 8ո^ խո ովութեանն էին ալնպէս 
սաստիկ՚ մինչև կալսեր իսկ չմարթել ունել զառ.աջս հալաՆանացնր 

*Ձնդէն լալտնի եղև9 եթէ բրիստոնեալբ էին մին ի հզօրադոլն 
մ աս անց տէրութեանն , և զալրադնեալ ընդ անհնարին անադորու– 
նութիլնն որում էին նշաւակ% եդետլ էր նոցա ի մտի ալլ ոչ ևս 
ժուժկալել։ 8 ետ հրաժարելսլն *հիոկղետիանոսի լիշխանութենէն 
(305), ^\ոստանդիանոս9 մին ի նախանձորդաց կալսերական գահունք 
տեսեալ զօդուտն որ առաջի կալր նմա ի փոփոխութենէ գնացից 
ա ուա Հնոցն իւրոց% անց ի գլուխ բրիստոնեալ կողմանն։ \էլսուիկ եդիտ 
նա լամենալն անկիւնս տէրութեանն համամիտս և համակամս ի*֊ր+ 
անթիլ բազմութիւն արանց և կանանց ետուն նմա ձեռն մահու 
չափ։ Ած նա զիլրև զարսն բարեկիրս որ էին ի զօրուն։ Ւ ճակա¬ 
տու ուրեբ9 զոր ետ նա մօտ ի Միղուեան կամուրջն (312)՛ 
լաղթութիւնն տարեալ ի գլուխ եցոլցք եթէ չէր վրիպեալ կալսրն 
ի խորհուրդս իւր։ Մահն Մաբսիմինեալ (313), և լետ սակաւ միոլ 
մահն Ղ^իկինիալ (323) հարթեցին տապալեցին առաջքի նորա զամե– 
նալն խոչ և զխութ։ նստաւ Հոստանդիանոս մենն լաթոռն կալսե֊ 
րական միահեՆան իբրև առա Հին բրիստոնեալ կալսր (324)» (Տրե֊ 
բեր$ Պ*ուպարաՆր դիտութեան և կրօնից9 դլ* (՝•)« 

Ա|« համառոտ պատմութենէ բաՀ մատենագրին լալտնի է9 թէ 
պատճառն, որ տուաւ բրիստ ոնէութեան լաղթել եղաւ տակաւ և 
մեղմով փոփոխումն մտաւոր և բարոլական հանդամտնաց հռոմէա- 

կան աշխարհին9 և ոչ լանկարՆակտն ինչ և անպատրաստ դիպուան 
և կամ ի վեր բան զբնութիւն գորՆուաՆ։ ՇնՆալել ալսպիսի դիպ՜ 
ուաՆոց կամ դորնուանոց զդարձ հռոմէա կան 9 ինչպէս նաև Հալոց 
աշխարհին ի բրիստոնէութ իւն% չէ համեմատ փիլիսոփալական <չե֊ 
տ ազօտութեանց ր մինչ ի բովան դա կութ են է դիտութեան ունինբ 
փաստեր9 թէ չկալ ի բնութեան լան կարն ինչ և ի վեր բան զբնու֊ 
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թիլն Լգերբնական^, այնու զի տիեզերք, ինչպես ի բնականս, նոլն– 
պէս ի բարոյականսք են մեր առջև հիւսեալ տողեալ իբրև, շայո 
իմն պտտճառտց և արգեանց, ուր չիք նշմարանք քակելոյ կամ 
խզևլոյ* և ոչ այն, որ կ*ըսուի հրաշից համար, թէ աստոլաՆային 
տեսչութեան գիտալորութենէն է կտրել անջատել երբեմն բնական 
պատճառաց և ար դե անց հիւսուաՆն% ունի ի փորձոյ հաստ ատոլ– 
թիլն։ Բայց քնչ հարկ կայ մեզ մտնել աստուաՆաբանական վերա- 
ցեալ պայքարներում արգիւնք իրաց են այնպէս յայտնիր, որ եթէ 
յաօւաէ տանին ք մեր քննութիւնն ի վեր կոյս նախ քան զեագումն 
քրիստոնէութեան՝ կը գտնենք զնոյն բնական ընթացս պատճառի 
և արգեանց։ Անտի յունական փիլիսոփայութիւնն կռուելով ընգ* 
գէմ ամօթալի բազմ աստուաՆութեան, Լւ աստի հր էական աստուաՆ• 

պաշտութիւնն մարգարէիւք ընգգէմ չոր և ցամաք պաշտամանց 
մովսիսականութեան՝ քրիստոնէոլթեամբ տոլին իրարու համբոյր։ 
Այսպէս բնական պատճառ.ք պատրաստեցին զհււոմէական աշխարհն 
յընգունելոլթիւն քրիստոնէոլթեան։ Ղէ պարտ ուրեմն զարմանալ, 
թէ նոր վարգապետութիւնն, անհամեմատ սուրբ քան զհեթանո- 
սականն, և բարձր քան զհրէականն, տարաՆեալ ընդ համօրէն 
հո. ո մ էական պետութիւնն, ի հարաւոյ ի հիւսիս՝ Ափրիկական նա– 
հանգներէն և երջանիկ Արաբիոյ անապատէն (Պալմիւրա) մինչև ի 
Բրիտանական կղզիս> և յարևելից յարևմուտս՚ Ասորսոց երկրէն մին¬ 
չև Պաղատական և պան ի ական նահանգներն, աոնլով ի մ էջ իւ՚ր 
զՄիքագետս և զԼայս իբրև ձեոակերտ հռոմէական պե– 
տութեան%–գրեթէ աոնու զկայ աո~ սահմանօք այս վերջին երկու 
արևելեան աշխարհաց առաքակողման Ասիոյ։ (\Բվ ըսաւ նմա♦ ձՄին– 
չեւ ցայս վա\(* եկեսցեսք և անգր մի անցանիցեսն* ոչ ապաքէն 
վասն զի ոչ-հռոմ էական մասն աշխարհի չունէր այն պատրաստու– 
թիւնը զոր ունէր հոոմէականն։ Ոչ ապաքէն մասն երկրիս անգր 
քան զՏիղրիս անմասն է ցարգ քրիստոնէութեան օրհնութիւննե– 
րէն, վասն զի չպատրաստուեցալ նա յայն բնական ճանապարհաւ։ 

Աւսչ ափ բաւական համարելով Լայոց գարձին պատճառներուն 
վրայ գանք այժմ բուն պատմութեան հանգամանաց։ I՝ պատ մու¬ 
թե ան գարձին Լայոց ստուգագոյն կէտն է ժամանակն, այն է 
սկիզբն 1*. գարուն, այնպէս որ չունինք ըսելու բան հակառակ 
այս մ ։ Նւսեբիոս ժամանակակից, փոխանակ ւիշևլոյ զգարձն Լայոց% 
գիտէ զԼայս քրիստոնեայ անգէն իսկ ի սկզբան 0՝* գարու, և ջելւ– 
մագոյնս յաստոլաՆպաշտութիւն, մինչև ի ստիպել զնոսա Մաքսի– 
մինոսի *Նայայ (306—313) ի կռապաշտութիւն% Լայք պատերազմե–. 
ցան րնգ նմա և. յաղթեցին* «Պատերազմ ևս ի բռնաւորէ անտի 
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ընդ Հալոց դրդռեցա։.9 Ա***է արս՝ որ ի սկզբանէ բարեկամք եւ նի– 
գա կա կիցք հո.ոմէական ժողովրգեանն էին։ քանզի և նոքա 
քրիստոնեալք էին և ջերմաջերմք ի բտրեպաշտութիւնն որ ա«. 
\Լս տ ուտես ւթիւնն է՝ ջանացաւ աստուաեատեացն բռնաւոլ> բռնու– 
թեամբ աՆել զնոսա ի պաշտոն կոթոցն և. դիւացք և. Հալն սակռ 
զբարեկամսն լատելիս9 զգաշնաւորսն ի թշնամես գարձոլց»♦ <1ւ ին– 
քըն— լալելու, պատմագիրն—ի պատերա ղմի անդ ընգ Հալոց հան¬ 
դերձ զօրուն իլրով դ ունակ դունակ նեզեալ վտանգեց ալ չարաչար» 
(Եւս* Եկ* պտմ• Գպր* Թ* դլ* Ը«)է Եթէ ՛ճշմարիտ է ալս պատ• 
մութիւն (և է իսկ ալնպէս տուանց երկմտութեան^ք եթէ Հտլք9 
ըստ արտաքին ժամանակակից պատմութեան իսկ ^աօս#ք 
Եւտրոպ* ք ք՝ուզ*)> լետ պարտութեանն Ներսեհի ի Գաղերիոսէ եզան 
մի ւսանդամ ընդ իշխանութեամբ Հուոմալեցւոց* եթէ թ ադաւորն9 
որ ապաքէն տրուեցաւ նոցա կամ հաստատուեցաւ (297) ի կողմա– 
նէ Հռոմալեցւոց (Գիոկղետիանու)9 էր ըստ տոհմ ալին աւանգու– 
թեան (\Լդաթ*^ Տրդատ1 ապա պատերազմն ալն9 որ չկարէ լինել ոչ 
լառ.աջ և. ոչ լետոլ քան դամն 311* եղաւ առ. Տրդատաւ Լւ իբր 
5 կամ 6 ամօք լետոլ քան զդարձն աո. Գրիգորիս։ ք^՚էպէտ ալս• 
պէս անագան ուրեմն մ տալ քրիստոնէութիւնն լարքունիս Հալոց 
^ռոմէական ազդեցութեամբ՝ բուն մուտ նորա սակալն կը թուի 
լեալ հինք ոչ հեռի ժամանակալ ի սկզբանէ անտի քրիստոնէու- 
թեանք ինչպէս կ* ակն ալակէ ասորական տւանդութիւնն դարձին 
գարու. Ուշամալ (Ղ^ապուպնա պէն էպէտ Նատտաիք–Ղ^երուբնա որ» 
դի Ափշադարալ՝ ըստ ^որենացւոլն՝), թէպէտ ոչ վաւերակտն։ 

Գանք միւսանդամ աո Տրդատ։ \^նդիր է9 թէ որպիսի առթիւ 
և լումմէ եղաւ թելագրութիւնն ի նպաստ քրիստոնէութեան ի միտս 
նախընեալ թադաւորին, ոլ», դէթ՛ ըստ ազդալին աւանդութեան 
(\1սէաթ*^ք անհնարին գոռոզ և արբեալ ոդւով Գիոկղետիանուք 1հա« 
ղերեալ և Լֆկինեալ, ոխերիմ թշնամեաց քրիստոնէութեան՝ էր ի 
սկզբանք ինչպէս կարի հաւանական է՝ հալաՆիչ սաստիկ« Ըսա 
րենացլոլնք և չէ մերժելի9 թելադրութիւնն ալն Ննտւ ի բարեկա– 
մոլթենէն Տրդատալ ընդ ^ոստանդիանոսի ի հարսանիս սորա ընդ 
Մաքսիմինեալ դստեր Գիոկզետիանոսի։ -«Ը4։դ նոլն ալյուրս լինին 
հարսանիք Մաքսիմինեալ դստեր Գիոկզետիանոսի ի %իկոմիդալ9 
փեսայանալով ^ոստանդիանոսի ^ես արու է որդւոլ Փոստալ թագալս- 
րին Հռոմտլ9 որ (^ոստանդիանոս^ չէր ի գստերէն Մաքսիմիտնսսի9 
ալլ Հեզեն այ պոռնկէ Ննեալ։ Այււ հոստանդիանոս բարեկամ ացեալ 
ի հարսանիսն ընդ Տրդատալ մեր թադաւորի՚Ֆ (^որ* ք՝* %Գ*^։ 11յ« 
ակնարկոլթիւն ^որենացւոլն է անդին 9 մի ալն սխալ է պատմու- 
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յթիւնն» հար սան ի քն որ եղաս 307, մարտ 31, էր Փաւսաա| ԳԸԱա 
տեր Մաքսիմիանոսի9 որ հանդերձ օգոստականոսթեան պատ ույով 
տոսաս նաև ղդոսստր իսր Փասստա ի կնոսթիսն Խստանգիանոսիք 
շահելու, համար գնա։ (Տես Գաթըրճ» Պտմ» տիեզ* Հա. Բ. էջ 192)։ 
Ջէ ան հա սան ական 9 թէ Տրդատ գնաց աու նոր կայսրն ^Հոստանգիա– 
նոս9 և թելագրեց^ս ի նաէ անէ ընել զքրիստոնէոսթիսնն տիրող 
4լրօնք երկրինք ինչպէս ինքն ըրաՆ էր կամ ոսնէր ի մտի ըներ 
ճէ նաև անդէպ հա սա տալ9 թէ նահատակոսթիսնք Գրիգորի և 
աղիողորմ մահ Հռիփսիմեանց9 զորս ետ սպանանել (305) Տրդատ 
յանկարՆ իմն ցասմամբ9 ընդ որ ստրջացաս լետոլ (Ադաթ»)—պատ– 
մոսթիսնք որ չեն աո.անց հիման — արգէն պատրաստաՆ էին զ$ըր– 
դատ մեՆ իմն փոփոխոսթեան (ինչպէս հալաՆանք անմեղ աշակեր- 
տաշն Հի սոսս ի և մահն \)տեփանոսի% զառ.աքեալն հեթանոսաց« 0ք– 

նանք 0» Պօղոս) և լասելին բար սլա կան զօրոսթիսն ի քաղաքականն։ 
Թելադրոսթիսնն ի տեսոսթենէն Տրդատայ ընդ Աոստանգիա– 

նոսի9 (եթէ ակնարկոսթիսն մեր է ճշմարիտ) ք չկարէր դալ Iար¬ 
դի սնս՝ բալց մեղմով և ի ստիպելսլ ժամանակին։ ձՓոփոխոսթիսնք 
ի լաս անդր որ թոսին պալթել լտնկարՆ՝ պատրաստին ի վաղոսց, 
մինչև լինել արդեամբ կարևորն։ ՀԼիարդ և իցէ% ամն 306, լորոսմ 
րնտրեցաս Աոստանդիանոս ի զօրոսէն Ասգոստոս՝ ըստ մերձասորա- 
գոյն հաշոսոլ եղաս տարին% որ արկ զԼալս ի գոգ անդր քրիստո- 
ն է ական ընկերոսթեան։ Տրդատ արքանեօքն եղաս քրիստոնեար 
ոչ ըստ աշխարհի միալն9 ալլև ըստ հոգսոլ։ Պատմոսթիսն վարոսց 
և գորՆոց սքանչելի թագասորինք թէպէտ մեՆ աս մասամբ վկա լա¬ 
բան ական կամ զրոլց% քան զբասականն լալտնի է ի ցոսցանել զհո– 
գևոր հանդամանս ալն մեՆ փոփոխոսթեան։ Ո՞չ ապաքէն քոան 
զանհեդեդլ ս քան չեչիս անոսանեա լ ատենագպրին Տրգատալ (Ա^ա– 

թանգեղոս) ս քան չելա գոլն է և հասանեցոսցիչ պատմոսթիսն բնա¬ 
կան պատճառաց և արգեանց զոր բերինք* ի գովեստ փաո.աց Ավե¬ 
տարանին։ 

Թող ըստ ոգսոլ իննևտասներորգ գարունք որ ալնպէս դժկա¬ 
մակ է ընդոսնել սքանչելիս% զի վեր քան զբ նոսթիսն պա լման պատ– 
մոսթեանն իջեցոսնենք ի լոկ բնական։ Թող Գրիգոր—փոխանակ լի¬ 
նելս ր իբրև գաղտնի իմն խորհրդով9 որդի Հենակալ ոսրումն Պար¬ 
թևի 9 լղացեալ ի տեղսոջ վկալոսթեան տռաքելոլն Թադէի առ. առ¬ 
նուլ զոդի նորա (1"ւ»ք.), և ապա մտեալ ի սպասասորոսթիսն Տչւ/ւ– 

դատալ ի հատոսցանել ղպարտս սպանոսթեան հօրն (Աձք.; և առ. 
Ագ աթ») —էի$ի ի Ննէ ^ապադովկացի (ինչպէս կա պա գո վկա կան ա– 
նոսնն իսկ կը լալտնէ)9 պաշտօնեալ միոլ ի գլխասոր ե կեգեց հաց 

22 
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Լալոց ընդ իշխանութեամբ եկեղեցւոլն Կևսարիոլ* *անջանաց |ք|ւ– 

ւը և տեսակներն, որ կուտտկութիւն իմն են սքտնչելեաց* իջեցու֊ 
նենք ի լոկ հալաՆէէւմն♦ <^րէգորէ բազմտմեալ բնտկութիւնն լօձա– 
րնակ վիրապին* ի լոկ րանտ ար կութի ւն* Էոիփսիմեանց, ոչ ալեպէս՝ 
բազմաչք ալլ ստկաւուց գա լուսան ի Լոլո մ ալ՝ իջեց ունենք ի փա¬ 
խուստ ի փոքուէն \\սիոչ լերեսաց հալաՆանաց ոլրումն ի բո.նա» 
լոր կալսերաց, որ դարանակալ էին անմեղութետն կանանց, և. պր*֊ 
պանումն նօցա ոչ ալնպէս կատանօք, ալլ լանկարՆ ցասմանէ թա– 
գաւորին• զաստաւտՆահարուանսն Սոզոմենոռի, զորոց "Հինչ դիակ 
Նւսեբիոս, հնադոլն բան գնա Լւ ժամանակակից% իջեցունենք ի լոկ 
հի լան գութ ի ւն9 ըստ նամակին \ձրտաշրի աո. 1*որենացւոլն (1*ււյւ* 

Ծ“Ա«)ք Նագեալ ի տարփանաց, ինչպէս կ ը**է ինքն իսկ թագա- 

լորն ըստ վկալութեան կարՆեցեալ ատենագպրին իւրոլ, ի էիշխ/ն 
զչքնաղտգեղն Հոիփսիմէ, սպանեալ լիւրմէ—«.Ծիրտ հատեալ զհետ* 
անմոոաց ի մտացս չանկանխ* 1ւ զբուն պատ՛ճառ, գար ձին , փոխա¬ 
նակ ընՆալելոլ խոզակերպն լինելսլ թադաւորին, ինչպէս ակնարկե– 
ցինք% ընեալենք հոոմէական քաղտքականութեան, որ ստիպուեցաւ 
ընել զքրիստոնէութիւնն հաւասարապատիլ հեթան ոսութետն, մա– 
նաւանգ թէ մեՆարոլ քան գնա։ Այօ ամէնն արդարև կը փոխէ 
պատմութեան ձևն, ալլ ոչ իրաց էութիւնը։ 0|ւ ի վեր քան զբնա՛¬ 
կանն էր* լինի բնական, հանդերձ ալնու և բանաւոր։ 

Ջէ իրաւացի* անհաւտտութեան բիե գնել փիլիսոփալական 
հետազօտութևտն* վասն զի չընգունիր դարձին պաամութիւնը ի*֊ր 
վիպասանական ձևով։ \\լնու գի կընդունի զդէպսն* կը ցուցնէ թէ 
չէ անհաւատ, և զի կընդունի աո անց վիպասանական ձևոլն* կը 
ցուցնէ թէ չէ դիւրահալան։ «Օր^ճօ զԼԱծ &ԵտԱ1՚<1սա» Օդոսաինոսի* 
չէ ի պալմանաց գիտոլթեան։ Վաււձ մեր ճշմարիտ պատմութիւն 
է* թէ քրիսաոնէութիւնը դտալ մուտ ի Հալս, իըըե– հզօր ազդե– 
ցութիւն, անգէն իսկ լառ. աջն ում գարու, և եզաւ կրօնք ազդին 
լևտ իբր 300 ամաց, իբրև քաղաքական հարկ որ արդիւնք էր ալն 
ազդեցութեան* ըստ ձևոլն* չէ փոյթ մեզ, որ իրրև ի չափ հասեալ 
կը խորհինք) և ոչ իսկ փոլթ է մեզ զնոցունց, որ որթոգոքսու– 
թեան կերպարանսք կամին տալ մեզ ուտել ընդ պաղոլն և ղկեղևն, 
զգժուարտհալն, մանալանդ թէ զանհալն ստամոքսաց իննևտասնե– 
րորդ գարու։ 

Տսր կողմն և դարձունենք գելս հետազօտութեան մերոլ* լեա 
մերկանալսլ զալանգութիւնն ի վիպասանական ձևոլն, զոր հարկ 
էր նմա աոնուլ ի սկզբան ըստ ոդւոլ ժամանակին* կաԼ և մնալ 
բալաստի, թէ մեե իմն փոփոխութիւն ևզաւ լտզգին աո *Նրիդո~ 

Փ 
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րի*–* (*ալց առ Գրիգորիւ դարձն՝ ունի զի*~ր նաթն։ (էսինր վերա• 

գպնն, թէ մեՆամեՆ փոփոխութիւնր ի լալ, անդր որ լանկարե կը 
թուին գալ լարդիւնս՝ չեն առանց լա ռաջա գոլն երկար պատրաս- 

տութետն։ ՏԼնոլն պարա է իմանալ զփոփոխութենէն գորմէ բանրս 
ենք եթէ չվկալէր ևս պատմութիւնն։ թակալն պատմութիւնն յ և ս 
1ւ տոհմալիննք կը մատուցանէ մեզ աո, ալս առատ նիւթ։ Աւարւոց 
երկիրն հանդերձ Պաղեստինաւ էր ալնպէս գիրկընդխառն ընդ 
մերումն՝ որ չէր մարթ ալնպիսւոլ մենի փոփոխ ութեան որպիսի 
էր րրիստոնէութիւնն և որոլ ասպարէզ եղան անդէն իսկ ի սկըզ– 
բան ալն երկու, սեմական աշխարհր9 \ձսորիր և Պաղեստին^, չդսր– 
եել գիւ֊ր ազդեց ու թ ի ւնն ետ ընդ ետ ի դրացին նոցաք ի մերն։ 

8ընթեռնուլ ուրուր զԱգաթանդեզոս՝ կը թուի կարՆել զառա֊ 
ջիննք թէ առ *^ըիգսրի*~ եղալ ալն փոփոխումն• ալլ ի մ էջ կը 
մտնէ ^^ուզանդ իւր անպաճոլ՜ճ լեզուաւ։ Ոչ մ ի ալն իբրե֊ երեր^ա– 
րիւ֊ր ամօր լառ աջ կը տանի նա գս^իՂք^ դարձին9 ալլև գրուաե 
էր9 կ՝ըսէյ ալեր պատմութիւն լառաջ րան գԳրիգորին*—«Ւ րարո– 
զութենէն ք^ադէոսի տռտրելոլ և ի նորուն էելից և ի մարտիրո¬ 
սս ւթ են էն մինչև ի կատարումն վարդապետոլթեանն ^րիգոըէ ն– 
իւրոլ հանգստեանն* •« ալն ամենալն ի ձեռն ալլոց գրևցան» (Ւուզ* 

Ա*)ւ Աւզարէն գրեցան ալնու •Ա՚պ ասանական (զրուցական9 1օ– 

^6ՈԺէԱ1*օ) ձև ոք որով Գրիգորին, սակալն գրեցան։ 
Աք», երդաաաւ, նախ րան զհրապարակալ դարձն հանդերձ 

արրունեօր ըստ հո ո մ էական օրինակին՝ կալին ապարէն ի Հալս9 
ման ալանդ լարևմտեան մասին, րրիստոնեալ եկեղեցի ր ալնպէս բա¬ 
զում՝ որպէս ի հռոմէական պետութեան առ ^\ոստանդիանոսիւ9 
թէպէտ և ընդ հալաՆանօր։ Վ^երագոլնն լիշեցինր Նւսեբեալ վկա(~ 
ութիւնն զպատերազմէն Հալոց ընդդէմ Մարսիմինոսի լա մին իբր 
311, ոչինչ աւելի րան 5 կամ 6 ամօր լետոլ րան զդարձն առ 
Գրիգորիւ։ Պատերազմնլ Հալոց Լոր ալն ինչ պարապ առեալ էին 
*Ներսեհի պատերազմներէն 297) ընդ Մարսիմին ոսի և վտանգել 
զզօրս նորա չարաչար՝ չէր գիւ֊րին ինչ և ոչ հնար դուզն զօրու– 
թեամբ։ Ար չափ և մեե համարին ր զրաջութիւնն և զօ րութիւն 
Տրդատ ալ՝ հարկ էր նմա դում արել ի մի վալր զբովանդտկ Հալս ի 
վերալ հռոմ էական լեգէոնաց• հարկ էր ունենալ իւր համամիտ 
զնախարարսն, կիսով Հափ ինրնօրէնս ըստ ներրին րազարալին 
զանգամ անաց երկրինք և որոց մեե մասն էր ապա ր էն տակաւին 
մ էտ ի հեթան ո սութիւնք ուր Նւսեբիոս ջերմագոլնս դիտէ զՀալս 
ի բարեպաշտութեան որ առ \ձստոլաե։ 1Լ^ մի առանց ուսման 
և փիլիսոփալութեանյ ընկղմեալ ի բազում դարուց հետէ ի թտնձ– 
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րամաՆ իա։ սար կռապաշտոսթեան* որպիսի էր Հալոցն* զիարդ ի 
միջոցի հինգ կամ վեց ամաց հասաս լա լեպի սի նա քոան ձա սոյա սթիւն 
ասրս սէր քրիստոնէական հա սա տոլ՝ մինչև, ինքնակամ խիզախել ի 
մարտ պատերազմի ընդդէմ հեթ՜անոս թագա սոր ի 9 քան զոր ինքն 
չէր լա սա գոլն՝ եթէ չէր ի միջի բաստ կան մասն մի արգէն քրիս– 
տոնեալ* ինչպէս էր ի Լուոմալեցիս առ. ^ոոաանդիանոսիս։ նրկոքին 
հբովարտակքն հալաՆման Տրգատալ (Ագաթ* եթէ համ արինք 
զեոսա վասերականս 9 ք֊աէ$ մ անաս անդ լինելն աշխարհին Հալոց |«®– 

րսաջ իսկ քան զ^րիգոր վի՝&տկ մետրապոլտին *Հեսարիոլ* բասական 
են ցոսցնելոս9 թէ քրիստոնէոսթիսնն էր լալնժամ քսա բասակա- 

նին տարանեալ ի Հալս։ ՀԼպատմոսթիսն քարոզոսթեանն Թա գէէէ 
զվկսղաբանութ՜քււնն Ասկեանց, որ չէ չառաք քան զեբկրորգ կէս Ե. 

գարոս* ևս նորագոլն% զՕոսքիասանցն, որ էին լա զգա կան ոսթ են է 
Սա թին կան . ըստ ասանգոսթեան և վկա լե ցին արս Արտասազդաս — 

կրնալինք համարել նշան կանխագոլն տարաՆման քրիստոնէոս* 
թեան ի Հալս% եթէ կար բա Լական պա ա՛ճարս վա սեր ական համա- 

րելոլ ալնպիսի ասանգոսթիսններ ։ «ք՝ ասա կան էր արգեօք առ. ի 
գոլն - ասէ բարեաց լիշատակտց արժանին Գաթըրճեանտ-վկալոսթիսն 
դրացսոլն մերոլ Փիրմիլիանոս եպիսկոպոսի ^եսարիալ Գամրաց* զորմէ 
ասի (IՍւ»ր* ք՝* ՀԵ«) պատմել ի գիրսն հալաՆանաց, թէ ալեչափ լա~ 
ճախեալ ի Հալս էին քրիստոնեալք մինչև արքալի նոցա լարոսցա֊ 
նել հալաետնս ի վեր ալ նոցա և զբազոսմս սպանանել։ ԱյՀ ասմրզ 
զի ալն վկալոսթիսն չոսնի ինչ ոլժ9 ալնոս զի ալն մատեանն* զոր 
իբրև մատեան Փիրմիլի անեալ ի կիր արկան է պատմագիրն հալ 
րենացի)՝ ունի պատմոսթիսնս հալաեանաց մինչև ցամն 311՝ ըստ 
վկալոսթեան նորին պատմագրի9 ոսր վաղ9 լամի 269» վախճանեալ 
էր Փիրմիլիանոս։ Ղրմին իրի հարկ է մեզ շատանալ վկալոսթեամբն 
Տերտոսղիանոս (ք 240) որ բազոսմ հասա տա ցև ալս ի Հալս համարի 
լեալ» (Տերտ* ընդգ* 4ք*)է 

9փարդ և իցէ% Հալոց դարձն ի ձեռն Գրիգորի չէր առաջինն 
լեկեղեցական պատմոսթեան մերոսմ։ (Ւոզլով զդարձ Աբգարոսն* 
ասորական աղբերէ> ձևեալ ի վեր ալ պատմոսթեան դարձին Ադիա֊ 
բենալ թադասորին Նզատալ ի հրէոսթիսն ըստ Սովսեպոսի եբրալ֊ 
եցսոլ ժամանակակցի* թողլով, ասեմք 9 զալս՝ առնոսնք իըրե առա• 
սել վա սեր ական1 զգարձն Սսռհալեցսոց և Հալոց միանգամ տլե ի 
ձեռն &*ադէի և հարթ ոսղիմեալ9 երկուց առաքելական ամոլոց9 որ֊ 
պէս կամի ասանգոսթիսնն* և կամ 9 որ ասելի հա սան ական է՝ ի 
ձեռն Ագգէի ոսրոսմն9 որ լետոլ փոխոսաե է ի &՝ադէ։ Եթէ դնենք 
ևս9 թէ Հգալոսստ առաքելոլն &՝ադէոսի ի Հալս9 և հասատալ Սա– 
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նատրկալ և թողուլ զհաւատն նախարարազն Հալոզ ք և. 
կատարումն առաքելոլն ի գաւառին Նասարշանք և. պա տա ոթումն 
քարին և. լիրար գալ և ընդունել զմարմին առաքելոլն 9 և. մարախ 
րոսանալ թագա լորին գոտերն* (Ւօյւ« են ոդջոլն իսկ կամ 
կէս վէպ* և կամք ընգ հակառակն ք եթէ գնենք թէ քարոզողն էր 
&՝ագէսս մին լեօթանասնիզ* և Հ\անատրուկ ոմն թագալոր Հտլոզ 
եզև արդարև. *աո ա քեչաս պան*, որպէս կամի ֆուգանդ՝ տա կալին 

՚ճշմարիտ էք թէ անդ.էն իսկ լառ աջն ում գարու քարողեզաւ էևէ– 

աարանն ի Լալս և հաստատուեզաւ արեամր* 
ֆա լական համարելով ալոչափ Լա լոզ դարձին վրալ9 զորք որ- 

չափ մտրթ էրք հանելով վկա լա բան ական ձևէն բերինք ի պատ մա» 
կանք ուստի և ի բանաւոր և. հա լան ական ձև՝ գանք է*որենազւոլն 
ՏէԱ* գլխոլնք ուր թողինք գնա։ 

է*որենազւոլն գլուխն է Մամիկոնեանզ հ՛ագման վրաէ > 

զորմէ իբրև զրոլզ կը պատմէ ալսպէս♦ Սասանեան \Լրտաշրի մ՜ա» 
ւքանակ Մամիկոնեան զեդին նախնին Մամգուն ձենազ երկրէնք որ- 

պէո թէ գմտութեան իքիք պատ՛ճառ.ալ ուրիշ երևելի իշխանի ^րտ՝ 
կը գտնուի լանզաւորք և խոլս տալով ձենազ \Լրբակ անուն թա֊ 
գաւորէնք որ կը խնդրէր սպանանել գնա՝ կու գալ աո. \Լրտաշիր 
\)ասանեան9 որ ի շնորհս \Լրբոկալք որ կը խնդրէր գՄամգունք 
սպառնալով պատերազմ% թոլլ կու տալ Մամգունալ գաղթել ի Լալս 
ի սկզբան թագաւորութեանն Տրգատալ♦— «Ւ սորա (\Լբտաշրի՝) »• 

լուրս եկեալ ի Լալս նախնի ազգին Մամիկոնէիզ լարևելիզ հիւսխ 
աականէնք ի քաջատոհմիկ և ի գլխաւոր աշխարհէ և ամեն ալն 
հիւսիսականազ աղգազ առաջինք ասեմ իսկ գձենազն9 որ ունին զրոլզ 
տլսպիսի։ &ամս կատարման կենազն Արտաշրի՝ \Լրբոկ ոմն ՛ձեն բա» 
կուլ1ք որպէս ասի ի նոզա լեզուն պատիլ թագաւորութեան♦ սորա 
երկու գաթկորգիք ֆղգոխ և Մ ամգուն անուն կոչեզեալ ք մեհ նա» 
խարար ք ։ Եւ չարախօսեալ ֆղգոխալն գՄամգունալն՝ հրամալեազ 
թագաւորն ձենազ \Լրբոկ սպանանել գՄամգունն։ ՀԼոր իմազեալ 
Մամգունալն՝ ոչ գալ ի կոչն տրքալի է ալլ փախուզեալ աղխիւ իւ– 
րով անկանի առ \Լրտաշիր թագաւորն Պարսիզ։ Եւ \Լրբոկ հրեշ» 
տակս առաք է խնդրել գնա* և ի չլսելն \\րտաշրի՝ պատերազմ ի 
վեր ալ նորա լօրինէ թագաւորն ձենազ։ Եւ իսկոլն մե ռեալ Ա^աա– 

շրի՝ թագալորէ Նապուհւ Արդ թէպէտև ոչ տալ Նապցւհ գՄամ» 
գուն ի ձեռն տեառն իլրոլք ալլև ոչ լ\ձրեազ երկիրն թողու. բալզ Հ 
ամենալն աղխիւն իւրով առաքէ գնա իբրև վտարանդի առ գոր– 
հակալս իլր որ ի Լալս։ Եւ լզէ առ թագաւորն ձենազ ասելով* 
թէ Ս> թուեսզի քեզ գժուար՝ զի ի ձեռս քո ոչ կարազի տալ 
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զՄամգունք վասն զի երգոսեալ էր նմա հօրն իմոլ ի լոլս արեգա¬ 
կան* ալլ վասն անխռով զքեզ առնելս լ՝ հտլաՆեզի գնա լաշխար– 
հէս իմ մ է լեզը երկրի և ի մ ոստս արնւու, որ հասաոար է նմա 
մահու* և. արդ մի լիզի պատերազմ րնգ իա և ընգ ^1րքւ եւ զի 
քան զա մ են ալն բն ակեալս ի վեր ար երե սազ երկրի խա զազաս էր 
ասեն զազգե ձենազ՝ լանձն առն ու առնել զհաշտոսթիսևա։ 

ինչ երկիր էր հենք, զոր Իորենացին կր գնէ քարևեքքւց 
հիւսիսոլ՝ չէ լալա ստոսգիս* սակալն կը կարՆոսի թ՜է էր երկիրն 
Ծինէազսոզ կամ Ջինազ* և. չէ անհալանական, նա լելով ևրկլլին 
Նկարագրին% զոր կ՝ ըեէ Խոբենազին* թէպէտ քերթոպահալրն մեր9 
մի անգամ ալն աշխարհագիր ըստ ասանգոսթեան՝ պարտ էր ասել մա֊ 
նասանգ %ի Նա գազ արևելիզ*, քան ՀլարԼւելիզ հիւսիսոլ*։ 

«0 քանչելի է—կ*ըսէ հ*որեն ազին, լառաֆ տանելով պատ մոլ.֊ 
թիւնը—աշխարհն առատոսթեամբ ամեն ալն պտզոզ, եւ գեզեզիկ 
բուսովք զար գարե ալ, քրքմալէտ և սիրամարգաշատ և բազմամե¬ 
տաքս, անբասոսթիւն լամուրազ նւ հրէշիզ* և. որ էշալՆեմունսն 
անգւանեն, ուր հասարակազ կերակուր ասեն զառ. մեզ պատահա¬ 
կան և սակաւոսզ ճաշակելիս, զփասեան և զպոր, և ալլ ալսպի- 
սիք է Ալլ զա կան զ և զմարգարտազ ոչ ասեն գիտել զհամար մեՆա– 
մեՆազն* իսկ պատ ուա կան քս աո. մեզ զգեստոսզ և սակաւոսզ ագա¬ 
նելիք՝ հասարակազ նոզա է զգեստ է Եւ ալս լտղագս աշխարհին 
՚եենազւ 

*Նսկ Մամգունալ լոչ կամազ եկեալ լաշխարհս մեր* հանգիպե– 
զաս գալստեանն Տրգատալ, և. ոչ դաբձաւ ընգ զօրս Պարսիզ» ալէ 
ամենալն ազխիւն իլրով ընգ առաջ գնազ նմա մեՆաւ֊ պատաբտ– 
գաս♦ և. Տրգաա ընկա լաս գնա, բալզ զկնի իսր ի պատերազմ ոչ էառ 
գնա լերկի րն Պարսիզ• ալլ ետ տեղի աղխի (հետը եղոզնեբուն) նո– 
րա և ռո՛ճիկ ի կերակուր, փոխելով տեղի ի աեզւոԼէ զբովանդակ 
ամս*։ 

քեէ Մամիկոննանք էին հատոսաՆ ի Նենազ՝ ալս Նանսթ էր 
լազգին, և ք՝ ուզանդ կը լիշէ երկիզս։ Պապ ի գովելն զզօրավար 
իւր Մ ուշեղ կոչէ զնա էԱլր, ազգաս պատոսական իբրև, զմեզ* նախ¬ 
նիքն գորտ իբրև զնախնիսն մեր* թոզեալ նոզա ղթագասորոսթիսնն 
ճենազ աշխարհին՝ եկեալ առ մեզ, ի նախնեազն մերոզ վերալ կե– 
զեալք և մեռեալք են* Ե* %ոլն Ւ ուզանդ Մանուելի 
սպարապետին կու տալ ասել զՎ^արազդատ• «Մեք Հլևմք լևալ ձեր 
Նառալք, ալլ ընկերք ձեր և. ի վերոլ քան զձեզ* զի մեր նախնիքն 
լեաք էին թ՜ագալ որք աշխարհին Նենազ*** և վասն բարլոլ հան¬ 
գստի գտանելոլ եկեալ գագարեալ եմք։ Առաջին թագասորքն Ար* 
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շակուեիք գիաէին գմեզ ով էաք կամ ուստի էաք» խուզ* Ե* Լէ.)։ 
թէ ալս9 ալսինքն գալուստն Մամիկոնեանց ի Հալս9 եղաւ 

աո. \Լրտաշրիլք և Տրդատ եղաւ ասւաջինք որ տուաւ նոցա նախա– 
քաբութեան պատիւ լեա նոլաճելոլ նախնւոլն նոցա Մամգոլնալ 
պապսաամր իշխանն 0զկունեաց ըստ ^սրենացւոլնք ինչպէս պիտի 
տեսնենք լեաոլ ալս չթուիր ՛ճշմարիտ։ ֆուգանդ դիտէ շատ հին 
զՄամիկոնետնս իբրև, տոհմ զօր ավարա էլ։ Մբտաւազդ և Վ^աչԷ աբ– 
գ֊էն աո, Ւասբովաւ որդւով Տրգատալ կը լիշուին իբրև, սպարա¬ 
պետ ք9 և սպաբտպետութիւնն կը կոչուի իբրև, հալրենի իշխանու– 
թիւն ալն դեղին*—(ւՉ^Լաչէի զօրավարի . փոքրիկ մանկիկ մի ցնո¬ 
րուն ղորդի ի հալրենի բարձ գահրլն մատուցանէին9 որում անուն 
էր լանուն հօր իւրոլ Մրտաւազդ։ Առաջի թագաւորին զհօրն պա¬ 
տի ւն ի գլուխն դնէին9 և զսպարապետութեանն նորուն տեփ* զի 
կարի որդի վաոտակաւորի էր և ի վասաակաւոր ազգէ» խուզ* 
<*Ս1.)– և զԱրշակալէ թոոնորդյլոլն Տրգատալ ասէ9 թէ *ի խնդիր 
ելանէր տոհմին զօր ավարադ ազդին քաջազն Մամիկոնենից9 մանա¬ 
վանդ զի իլր դալեակքն և սնուցիչք էին* երթեալ գտան էր զնոսա 
լամուրս աշխարհին Տալոդ լիլրեանդ աշխարհինք և դարձոլդանէր 
զնոսա լընտանութիւնն9 զի պառակտեալք և քակտեալ էին լընդա– 
նութենէն և լամենալն գորեոդ Հա յոդ ի ժամանակս խօլութեանն 
Տիրանալ» խուզ* 0** Եւ սակալ մի խոնարհ ասէ9 թէ քլսպա• 
րապետութիւն զօրավարութեանն Հալոդ*** էր ի բուն ի նախնեադն 
կարդաց ի Մամ իկոն եան ա զգէն* (Բ ուզ* 0** (՝«)* 

խորենացինք ինչպէս կերևիք ի շնորհուկս կարՆեդեալ Մեկե¬ 
նասին իւրոլ 0 ահակալ իշխանին ֆադրատունեադ9 զոր կը պատ մ է 
չեալ սպարապետ Հալոց (խոր* Լէ»)՝ չտար ամենևին սպարա¬ 
պետի անուն Մամիկոնեանցք ալլ նուաստադունելով զնոսա 
գինակիրս արքալիք ալսինքն թագաւորին զէնքը կրող սպասաւոր 
(խոր* 1** և ԻԵ*)* մեեին Վ^արդանալ մ ի ալն կու տալ ստրա¬ 
տելատ տիտղոսը լետ մահուն ահակալ ասպետի 9 սպարապետին 
յ°սսրովու վերքնոլ խոր* 

Ըււա ուղտն գալ կար նաև ի Պարսկաստան նշանս» լոր տոհմ 
ազդակիդ Մամիկոնեանց* 9յ\*եհկան նահապետ9 որ տոհմիկ իսկ էր 
ազդաւ տոհմին զօրավտրացն Հալոցք ալսինքն Մամիկոնենիդք առս»– 
քէր գնա թադաւորն Պարսից Նապուհ լերկիրն Հալոց ի վեր ալ Այւ– 

շակալ։ *** Եւ. զորավարն Վ^ասակ ելանէր ընդ առաջ նոցա եւթա– 
նասուն հազտրաւ* հարկանէր սատակէր զզօրսն ամենալն Պարսից9 
սպանանէր զիւր զտզգալինն (ազգական՝) զՆեհկան նահտպետն» 
(խուզ* 1** 
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1*որենացւոյն գլուխն է դար ձեր ալ զՏրդատայք այ սինքՆ 
պնահաաակութեանց նորաք ոբպէս ասէ% յառաջ քան զհաւաաալն։ 
Ըւ#ա ^ոբևնացւոյն՝ Տրդատ թադաւորելով Դիոկզետիանոսի երրորդ։ 
տարինք այն է 2Տ7*ինք կու դայ Նանր զօրօք ի Կեոարիաք ոպ» ընդ. 
առաջ լինին նմա բազմութիւնք նախարարաց♦ և. դալով ի Լայս կը 
գան է զՕտաի որ հանդերձ \արովիգխտովր քերբ թագաւորին, ամ- 

բացաՆ էր յԱեի յերեսաց Աբաաշրի։ Ւորենացին յետ դնելոյ համա- 

ռօտ դովեստ մի զՕաայէ և. ^^սրովիդխտոյ՝ կը պատմէ կարդա ւք 
թէ քէնչպէս Տրդատ վարձատրեց իւր հաւատարիմ նախարարներնԳ 
կացուցտնելով զՕտայ հազարապետ9 զԱրտաւազդ Մանդակու. նի զա¬ 
զա տ ի չն իւր% սպարապետ և զքեռայր նորա ՏաՀաա՝ իշխան դալյա- 

ռին Աշ^ցար 
Ւ1որենացին Տրդատայ դոբեոց համար ի Շոյնս՝ ղրկելով զրն֊ 

թերցոզս իւր առ Ագաթանդեդոս -*\՝սկ որ ինչ ի նորա 
տիանոսի) ժամանակսն ք.ոյր>ծ«ք՝ յայտնէ քեզ \Նէաթանդեդոս՝»%—կը 
թուի լռելեայն ընդունել Տրդ ատայ մենամարտութիւնն ընդ թա– 
դաւորին Գթաց, և ի վարձ այն յաղթութեան զառնուլ նորա խ 
Գիոկղետիանոսէ իւր հարց թագաւորութիւնըք և հռոմէական զօ֊ 
րօք դալով ի Լայս* վանելն զՊալ.սիկսք այլովքն հանդերձ։ 

քԼայս կքակնարկէ դլխոյն սկիզբը• Հ^անզիւ ոչ է պա ամոլ֊ 
թիլն ճշմարիտ առանց ժամ անակադրութ եան՝ վասնորոյ մանրա֊ 
խուզիւ քննեալ գա աք զթադտւորեյն Տրդատայ յերրորդ ամի ^իոկ֊ 
ղետիանոսիք և դալ այսր մեՆալ զօրու։*«♦ Նսկ քաջին Տրդատայ 
երագապէս և. բազում "ճակատս տուեաի նախ ի Լայս 1ւ ապա ի 
Պարսս% իւր ով անձամբ առն էր զլազթ ութիւնն։ Որ ի միում նո լա¬ 
դի առաւել քան զնղիանանն զայն ի հնումնյ կանգնեաց զնիզակն՝ 
յօդնական համաթիւ վիրաւորաց։ Գարձեալ յերկրորդումն կորս֊ 
վեացն Պարսից զփորձ առեալ զսաստկոլթեան սկային 1ւ կուռ վառ֊ 
ուաՆոցն, բազում վիը°ք պատեալ զձին% սատակեցին նետաձդսւ֊ 
թեամբք որոյ զարկոլցեալ յեբկիր ընկենոյր զարքայն։ Ււ»^ նորա 
յարուցեէսլ և. ի հետի յարձակեալ փոխանակ իւր զբազումս ընկե֊ 
նոյր ի թշնամեացն 9 և Ղմհւ ոլրումն զձի կալեալ արիաբար աշ֊ 
տանակեալ։ Գտրձեալ յերկրորդին միլս անդամ կամաւոր լեալ հե֊ 
տի% սուսերաւ զերամակս փղացն պուղէր։ Եւ այսպիսի նահատա֊ 
կութեամբ յամեալ ի Պարսս և. յԱ սորես տան՝ անդր ևս քան զՏիզ֊ 
բոն յարձակի*։ 

Գիտենք արատքին ժա էՏանակակից պատմութենէ9 թէ հարա¬ 
կա լլա ի դալն յարևելս ի վերայ \Լրտտւանտյք բռնելով զՎ^աղարշ 
արքայ Լալոց% բանտարկեց (216)* հարակալլա սսլանալ (217)է և 
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լս»ջ*րդ նորա Մակրինոս ղրկեց թագ առ Տրդատ ք** (քււա Հարց՝՛ 
հոարով), որդի Վաղարշու (218), որ մեռաե էր ի րանտի։ 1։քր 8– 

ամօբ լետոլ Արատ շիր 0տսանեան սպանանելով զԱրտտւան՝ կը տի– 
րէ Պարսից և կոոպառն ալ Հալոց, րա1ց «1իացեալ զօրութենէ Հալոց՞ 
և Հռոմալեցւոց (Աղեբսանդր 01ւԽրոս) կ՛ար դելուի մտնելէ ի Հայ¬ 
աստան։ Ալոգպէս Հալբ կը մնան ազատ։ Նապուհ, լաջորգն Արաա– 

շրի։ լարձակեցալ Հռոմալեցւոց 41*ա1 է Միջադետս, լաղթուեցաւ 
%որդիանոսէ 1** (241—243)* քա1$ Փիլիպպոս Ար արացի (244—249) 

կը հաշտուի ընդ Նապհոլ, որ կը մնալ տէր Մ իջա գետ աց և Հալոց։ 
քեէ ինչ եղան լալնժամ Հալբ՝ լիշուաե չէ, սակալն հա լան ական է, 
թէ Տրդատ կամ նոսրով կը թագաւորէր խաղազութեամր, նաև. 
բարեկամութեամր ընդ Նապհոլ, բալց թէ մինչև երբ՝ չէ լալա» 
հաւանականապէս մինչև 259, բանգի ալս թուականին, երբ Վ«* 

զերիանոո դալով լարևելս կը բռնուի դերի ի Նապհոլ՝ թադաւորն 
Հալոց Արտաւազդ, լաջորգ Տրգաաալ ք՝* (Նոսրովու), է բարեկամ 
և օգնական Նապհոլ։ Հալբ բարեկամ են Պարսից նաև առ. Աւրե֊ 
ղիանոսիւ (270—275)* Հարոս (282 —283) առ Վոամաւ ք՝* (275 — 

292) կը մերժէ ղՊարսիկս ի Միջադետաց, և Հալբ են դարձեալ 
դա շնա լոր Հռոմալեցւոց։ Հարսս կ% սպանուի, ինչպէս նաև երկոբին 
որդիբ ղահակիցբ նորա, Նումերիանոս և Հարինոս (282—284), և 
կը թադաւորէ *\՝իոկզևտիանոս (284—305)* Աո սովաւ ՚Ներսեհ ար- 

բալ Պարսից (292—302), նախանձելով փառտց նախնւոլն իւրոլ 
Նապհոլ՝ կը գրալէ միւսանդամ ղՄիքագետս և զՀալս• էա1ց 
ղերիոս զօր ավար Դիոկղետիանոլ կը զարնէ (297) չարաչար գներ- 

սեհ, և կը հաստատուի դա շամբ խաղաղութիւնն, որ կը աևէ բա֊ 
ռասուն տարի կամ մինչև ի մահն Հոստանդի$սնոսի։ Ալս պատե֊ 
րազմէն^ լտռաջ կամ իսկ և իսկ լեաոլ է, թէպէտ լանուանէ լի֊ 
շուաքք չէ լարտաբին ժամանակակից պատմութեան, Տրդատ *Ւ*. 

մեե, իբրև, լաջորդ Արաաւազգալ, թերևս որդի նախորդին սորա 
Տրգաաալ Թ, կամ \Ըոսրովու ըստ Հալոց։ 

Պատմութիւնս, զոր համառօտեցինբ ի Տրգաաալ (նոսրով) 

մինչև ի Տրդատ 1*. մեՆը չթոզոլր մեզ ընդունել ոչ սպանումն 
թադաւորի, ոչ իրը ՇՕ-ամեալ անիշխանութիւն, ոչ գրաւել Արաա– 

շրի զՀալս, ոչ փախուստ մանկանն Տրդատալ ի կոաորտՆԷ և կալ 
մնալ իբր Ե0–ամեալ ժամանակ ի Տոլնս առ Հիկիանու ուրումն, և 
ի վախ՛ճանի մենամարտել ընդ թագաւորին %թաց և զօրօբ դալ 
նուաճել զՀալս, տալով բազում ճակատս ընդ Պարսից, մինչև եր~ 
թալ անդր բան զՏիզրոն, ալլովբն հանդերձ։ 

Ցառաջին ամս Տրդատալ, ալսինբն մինչև 307, եզան դլխա* 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ Օօօցե 



- 346 - 

ւոր պատմական դեպք դարձին Հալանք այն ե հալաՆոսմն Գրիգորի 
և մարտիրսսութիւնն Հռիփսիմեալ հանդերձ ընկերօ ր ոմամբք, 1ւ 
այս Հ^րջնոլն պաա՜ճառաւ թերևս հիւանդաւթիւն ինչ, որ եկաւ 
Տրդատալ, ըստ թղթոլն Արաաշբի աո. ^Լէւամշապուհ ըստ ք^որե– 
նացւոլն (եթե վավերական համարինք թու. զթըք 1*#ք* I1* ^Ա*)> 

դեպք։՝ որ եզան պատրաստ ոլթիւն աո. դարձն։ ՏեսսլԹիլնն Տըր– 
գաաալ ընդ Հոստանդիանոսի ի հարսանիսն, և չկ անհավանական ք 
պսակևց դարձը, որ կատարեցտւ գեթ թագավորին կողմ անէ 307– 

310, և որոյ զհեա եկն պատերազմն ընդ Մաքսիմինոսի։ 
Ըսա գլիաոլ \*որենացւոլն% Տրդատ կքաունով կին գԱշխեն, 

դովստր Աշխադարալ ոլրումն։ Տրդատ ալ ամովսնութեան դեմ չով– 
նիմք ինչ ասեր թեպետ ^որենացին չըսեր, թե ով եք ա§ն Ա^ւ«– 

դարք և ոչ թե ի1նչ աղրերե կառնու ալս պատմովթիվնը։ Ե սոլն 
կը 1աքԷ Տրդատալ երթալև ի հարսանիսն Հոստանգիանսսի։ Ար¬ 
դարև հարսանիթ եզան Հոս տանգի անոսի 307-ին, րալզ ոչ, ինչպես 
արդեն ըսինք, ընդ Մաքսիմինալ դստեր Գիոկզետիանոսի, ալլ ընդ 
Փավստալ դստեր Մաքսիմիանոսի։ Ալս երթն Տրդատալ ի հարսա¬ 
նիսն և բարեկամանալ նորա ընդ Հոստանդիանոսի, թեպեա չովնի 
կատարեալ ստուգովթիւն ժամանակակից աղբերե% չե սակալն ըսա 
մեզ անհավանական ք և ալլովստ կը նպաստ ե յ#յւք լուեելու Հալոց 
դարձին պատմովթեան հանգոլցը։ 

Շեա պատմովթեան հարսանեաց, \Աորենացին ընելով պատմա¬ 
կան զարտուզութիւն՝ կը մուՆանե Հոստանդիանոսի դարձին առաս¬ 
պելական պատմովթիվնըք որպես թե Հոստանդիանոս, էհրապու– 
րեալ ի կնոջեն իսրմէ Աաքսիմինալ, ի դստերեն Դիոկղետիանոսի՝ 
րսրոլց հալաՆանս եկեզեցլոր և գրազումս վկալեալ ինքն եղեփան– 
դական րորոտովթեամր ըստ րոլոր ընկալևալ մարմնոլն ապտկանե– 
ցավ վասն լանդգնութեանն։ ՀԼոր ոչ կտրացին բուժել արի արական 
կախարդեն և մարիսկեան բժիղկքն։ Ցաղագս Որպ յղեաց առ $/9ր– 
դատ առաքել նմա ղիւթս ի Պարսից եւ ի Հնդկաց, սակպյն ևւ 
այնք Ոչ հասին նմա յօգատ։ (Այււ մասը կը թուի լաւևլուաՆ ի կող– 
մանէ I*որենացւոլն%որ և քուրմք ոմանք ի դիւաց խրատուե 
հըամալեցին րազմութիւն սպալոց զենուլ լա լա գանս, և ջերմ ա– 

րետմր լուսանալ և ողջանար որոլ լուեալ զլալիւն մանկանցն հան¬ 
դերձ մ արցն կականմամբք դթացեալ մարդասիրեաց, գնոցալն լալ 
վարկուցեալ քան զի*֊րն փրկութիւն։ Ցազագս որոլ զփոխաբենն 
լԱստուեոլ ընդունի, լ անրջական տեսութիւն Աէւաքելոցն առեալ 
հրաման* սրբել լուացմւըմբ կենսատու ալագանին ի ձեռն 0եզրես– 
արոսի եպիսկոպոսին Հռոմալ, որ ի նմանէ հալաեանացն թադու– 
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քեալ էր ի աոկրաաէոն լեառնն♦ (որմէ 1ւ աշակերտես»լ հասատաց, 
զբռնասորսն ամենայն բառնալով 1եւտ/ււ^օյ յերեսաց նոր աո ։ Ւ վախ* 
՛ճանի լարելով, Սրրպէս համառ օտ ոսսոսցանէ ֆեզ \\գաթանգեզոս»% 
կա֊ տալ կարՆել$ թէ \Լգաթանգեզոս է աղբիսր ալն պատմ ոսթեան։ 
ա>րգարև \Լգաթանգ եզոս, թիւ. ձէ*Ե» կր գնէ Կաստանդիանոսի գտր– 
ձին պաամութիւնր լի առասպելօք, որպէռ թէ Կոստանգիանոս թա¬ 
գավորելով €լերկրին Ապանիացսոց»՝ կը հա սա տալ յԱօարրւած–» և 
կոստելով բազմոսթիսն զօրաց <աււ ափն ովկիանոս ահագին Նովուն% 

ոսխտէր ընդ ամենեսին զի առհասարակ ամենայն ոք ճշմարտոս– 
թեանն հաստատոց է* . • և յԱստոսաՆ խրախոսսեալ.. • կորՆանէր 
զօրոսթեամբ քրիստոսեան խաշին» ոչ միայն զՄաքսիմիանոս , զՂ^ոս– 
կիանոս և զՄաքսենտիոս, այլ և զՆիոկղետիտնոս և զՄարտիանոս 
(ինք կ՚ստեղՆԷ այս վերջինը)։*** <եւ ալնպէս յազթոզ երևեալ զին- 

քրն հաստասէէր, մինչև զամենայն ասոսրս կենաց իսրոց հրեշտակ 
ի յերկնից երևեալ, զօրհանապազ նմտ սպասասոր կարգեալ րնգ 
առասօաս առասօաս զքրիստ ոսեան նշան թագի նորին առետլ ի 
գլուխն գնէր»։ $"՝այց Ագաթանգեղոսի այս պատմ ոսթեան մ էջ չկսղ 
ոչ Հոստանգիանոսի իսր կնոջէն ի Մաքսիմինայ, Դիոկղետիանոսի 
գստերէն, հրապոսրեալ յարոսցանեյն հալաՆանս, և ելեփանդական 
րորոտոսթեամբ ապականեալ ոչ կախալագներէ, ոչ բմիշկներէ և ոչ 
ի Տրգատայ զբկոսաՆ Պարօից և Հնգկաց գիսթերէ գտնելը բժշկոս– 
թիլն, և ըստ խրատոս քրմաց մանր տզալս զենլով յա սազան ս՝ ա– 
րեամբ նոցա լո սան ալն, և որ ի կարգին։ Այօ բաներս սն և ոչ նըշ– 
մ արանքը կայ առ \Լգաթանգեզոսի։ Հորհնացին այն պատմոսթիսնը 
կ՝առնսս (ինչպէս ցուցսսց մօտերս Ա* Գարիէրք ոսսոսցիչ արևելեան 
լեզոսաց և առանձինն հալերէնի ի Ւարիղ) ՀլՎ^տրք \)եղբեստրոսէ» 
անուանեալ գրսսաՆԷ մը, որ ըստ դիտոզոսթեան Ա* Գարիէրի գըք~ 
ոսաՆ էր լատիներէն, և ապա թարգմանոսաՆ յոսնարէն։ Ոբով– 
հետև, կ*ըսէ, ըստ հետազօտոսթեան Մ* Տիսշէնի, Սեղբեստրոսի 
վարոսց լատիներէնն կը թոսի գրոսաՆ գէպ ի վախճան Ե» գարոսն 
և ի սկզբան քԼ*–ին թարգմանոսաՆ ի լս(ե% կը հետևի թէ I*որենա- 
ցսոյն պատմ ոսթեան յօրինոսմն եղաՆ է՝ ոչ, ինչպէս ընգհանրսւ– 
պէս (ք/ք կարՆոսիք մօտ ի վախ՛ճան Ե* գարոսն (460—*480)» աԱ ի 
ՏԼ* գարոսն* ըստ մեզ ասելի անագան։ 

\ձրգարև նայելով Հ՚որենացսոյն պատմոսթեան լեզոսին, որ չէ 
միակերպ* և գլոսխներէն ոմանց, որ են եկամոստ, այսինքն յայլմէ 
մոսՆեալ և յետին, որպիսի են հասանականապէս առաջին եօթն 
գլոսխք, և մտնա։ անգ 1*. գպրոսթեան գլխոյն վերջին հա– 
տոսաՆն և գլոսխն ողջոյն՝ կրնանք զյօրինոսմն այն պատմոս- 
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թեան գնել ոչ ի վեցերորդ, ալլ լեօթներորգ գարու, իսկ, մանա– 
ւանգ որ Մովս էս է՚որենացի անուն զոբ չ1րն,ք գաներ լիշուած ի 
մատենագիրս ե« գարու, և ոչ Փարպեցին, որ էր ժամանակակից և. 
Նանօթ կահակալ ք*ագրատունւոլ, ինչպէս ըսուեցաւ ալլուր% գիտէ 
ի խնգրոլ նորա ի Մովսէսէ ումեբէ ^որենացւոլ գրուած պաամու- 

թիլն Հալոց, զոր հարկ էր նմա գիտել, բանգի ՍաՀաֆ էր գործա¬ 
կից Վ^ահանալ, բարեկամին և պաշտպանի Փարպեցւոլն։ Ուստի հա¬ 
լան ական ա գոլն ալս է, թէ պատ մ ութ իւն \*որենացւոլե, ըստ արգի 
վի՛ճակին՝ է գործ է՝* գարու• 1ւ որպէս զի աարակոլս չմնար թէ 
գորՆն է Ե* գարու տրուած է կարՆեցեալ հեղինակին Մեկենաս% 
Ոագրտտունին 0ահակ մարզպան, գործակից Վահանալ, բտլց ալսու 
մանալանգ կը խալտաուակի խաբէու թիւնն։ 1\լսպիսի խաբ է ու• 

թիլն մը չէ զարմանալի, բանգի ուրիշ առասպելական գրութեան, 
ալն է պատկերին պատմութեան համար ըսուած է, թէ գրեց նոլն 
Մովսէս Ւ որենացի ի խնգրոլ տլլոլ սւրումն 0 ա հակալ Մրծրունւոլէ 
\Լլլուստ, ինչ ինչ առ. Ւորենացւսլն, մանաւանգ նկարագիր ապա- 
կանութեան հալ կղերին և արկածից ժամանակին լՈգբսն՝ յլալա– 
նի կը ցուցնեն, թէ գրողը կապրէր՝ գարուն, ինչպէս արգէՆ 
ըսուեցաւ։ 

Հ՚որենացւոլ 41*# գլխոլն վրալ կան գիտելու արժանի ինչ ինչ* 
զորով չէ պարտ լռութեամբ անցներ \նչ որ ալս գլխոլն մէջ կը 
պատմէ Ւորենացին ^Խստանգիանոսի գար ձին վրտլ՝ ինչպէս ըսինբ* 
առնուտծ է Ոեղբեստրոսի վարուց առասպելական պատմութեաՆ 
լունարէն թարգմանութենէն, որոլ հալերէն թարգմանութիւնն 1ււ» 

կալ, գործ կամ V* ^ա^»ւ»ւյք զոր Հալկփ բառարանն կը համարի 
հին թարգմանութիւն ընտիր։ քՀարգիս լալան ի է սակալն, թէ ալ** 
թ արգմ անութիւն, ինչպէս լեզուն ևս կը մատնէ՝ չկար է լիծել հը– 
նագոլն բան քէ« գար, կամ բան զվախճան քԼ.–ին։ &՝է հեղինակ 
պատմութեան ^որենացւոլն ալս հալերէն թարգմանութենէն կ՝առ– 
նոլ տեզեկութիւնները, զոր կու տալ գ^ոստանգիանոսէ՝ է առանց 
հակառակութեան։ \Լրիողական, ինչպէս կը գիտէ Լանկլուա՝ է լա– 
տիներէն բառն 1)»ր101սՏ կամ &Ոօ1\1Տ - գիւթ կամ հմալ, որ բա 
զում էին առ Հռոմալեցիս• իսկ Մարսիկետնն կ*ակնարկէ զՄարսս– 
Ժողովուրգ պատերազմող Նտտլիոլ, որ համբաւեալ էին իբրև հմալող 
և թովիչ։ Ը«ա արդի բննչաց՝ չէ ա մենևին ճշմարիտ թէ Հեղին է 
մալրն ^Հոստանգիտնոսի էր հարճ ^Հոստանգալ, հօր ^ոստանգիանոսի. 
իսկ թէ ^ոստանգիանոս հարալ բորոտութեամբ ի պատիժ հալա– 
ծանաց ինչ, զոր լարոլց ընգգէմ բրիստոնէից, և թէ բուրմբ ոմանբ– 
խրատ տոլին նմա մանր տզալոց արեամբ լուանալ, և նա զ֊թ*" 
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<է լա լէւն մանկանան և մարզ նոցաէ իբրև վարձ հրաշիսր ընկա լաս 
բժշկսսթիսն մկրաութեամր ի ձեռն §եղբեստրոսի՝ է լոկ առասպել։ 
ՀՏես Լանկլ. մողովաճու, հտ* (՝. էջ 123, ի ճանօթութիւնսն^։ 

Ըսա 41*. գլխոյ ^որենացսոյն՝ Նապոսհ (՝. (309—381) ^ամա֊ 
քելով դիպող ժամ զերթն Տրգատայ ի Հուոմ աո. հոստանգիանոս՝ 
կը գրգռէ հիւսիսային վայրենի զեղեր յարձակել ի Լայս, և ինրն 
ևս լինի ժամագիր գաէ իւ֊րովրն։ Շնգ Նապհոյ ի բանի է \3ղոսկ 
նավապետ ազգին Ծղկոսնեաց։ 

քէԾզկսւնեաց տես II.» մասնք էջ 212, 2421 Ըսա Ւ*որենացսոյն՝ 
IIզկոսնեաց ցեղէն Ծղուկ ոմն9 իշխան Տարօնոյ, ապստամբելով աււ 
Տրգատաս կը նեղէր զերկիրնք և Մամգուն 9 Մամ իկոն եանց նախնին, 

մտտոյց Նաոայութիւն մեՆ Տրդատայ՝ սպաննելով զԾղուկ դասով։ 
Ա^ա պատմսւթիսն \սսրենացւոյն.–*(Լնգ հանգչելն Նապհոյ արրայի 
Պարսից ի պատերազմացն և ի գնալն Տրգտտայ ի Հռոմ աո. սուրբն 
^ ոստանգիանոսք պարապ առեալ խորհրգոց Նապհոյ՝ նիսթէ չարիս 
ի վեր այ մերոյ աշխարհիս• թողեալ զ հիաիսայինսն՜ ամենայն ելանել 
ի Լայս՝ ժամ գնէ և իւր գալ Արևօր ի միսս կոզմանէն։ Ւ սորին 
բանս հրապոսրեալ Ծղուկ նահապետ ազգին 0լկօսնեաց՝ զինրեանն 
սպան անէ ղփեսայ, ղճեր ացևալն Օտայ, որ էր ի տո հմէն Աւք ատոս֊ 
նեաց և սնոսցօզ \՝*ոս րովիգխտոյ րևռ թ ա գա լորին։ Եւ. այն ինչ 
յջեգ հսսպ եկեալ մեՆին Տրգտտայ յարևմտից9 և լուետլ զայս ամե֊ 
նայն է և գիտացեալ թէ ոչ ի ժամտգրութիսնն եկն Նապուհ՝ խազալ 
ի վեր այ հի ւս ի ս ական ացն։ Նսկ նահապետ ազգին 0 լկոսնեաց ամրա¬ 
նա յր յամ լացին որ անոսանեալ կոչի (\ղականք ա սլալ էն առնելով 
իւրեան զբնակիչս Ծիմն կոչեցելոյ չերին* և ընգդիմացեալ թագա֊ 
սորին՝ աղմկէր զերկիրն և մերձ առ լերամբն ոչ թոզացուցանէր 
այլում պարապել գորճոյ։ Ասէ ամենայն նախարարութեանց տանս 
Հայոց* արրայ* «Որ որ աճ է առ իս զն ահա պետն Ծ լկոսնեաց՝ տաց 
նմա յասիտենական իշխանոսթեամբ զգիսղս և զգաստակերտս և 
զամենայն իշխանոսթիսն ազգին Ծլկունեաց»։ *Հոր յանձն առնոյր 
ճենազեայն Մամգուն։ Ել ի խաղալ թագա սորին զկո զմ ամբր \Լզուա- 

նից ի վերալ հի սսիսականացն՝ գնաց Մամգուն ամենայն աղխիսն 
թրով զկողմամբր Տարօնոյ $ որպէս թէ ապստամբեալ ի թագա• 
սորէնք և ի չու անկեալ առարէ գաղտագնաց հետևակս, զգաց ու֊ 
զանելով նահապետի ազգին Ս լկոսնեաց զգնալն թագա սորին զկ ող֊ 
մամբր Ազո սանից• «ԼՀՀտանգ մեճ է9 ասէ, թ ա գա սորին Տ րգատայք 
վասնորոյ գնաց զկողմամբր Ազուանից պատերազմել ընդ ամենայն 
շեռնոտեայսն* վասն որոյ մեր է ժամանակ ի ՛ճահ խորհել և գոր֊ 
ճել որ ինչ կամր են* զի խորհեալ եմ գաշնասոր լինել ընգ րեզ 
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վասն արհամարհանաց իմոց ի թօգաւորկն*։ Շնգ որ ուրախացեալ 
նա հա պետ ազգին \)լկունեաց՝ ընդունի գնա երգմամբ ուխտիցք բալց 
լամուրն ոչ թոզուք մինչև տեսանել թկ որպկա պահիցկ զմտեր֊ 
մ ութիլնն երգմանց և դաշնաւորութետնցն։ ասացեալն Մամ - 
գոլն ամենևին ջանացեալ զմտերմութիւն ցուցանել աո. ապոաամ- 

բին% հավատարմանալ, նմա որպկս արգտրև միամիտ գորեակիցք 
հրամալեաց նմա համարձակ մ տանել լամուրն և ելանել։ Եւ 

լետ բազում վստահութեանն9 ի մրում աւուրց հաւանեցուցանկ 
պնահապևտ ազգին 0լկունեաց ելանել արտաքս լամրոցկն և որսալ 
երկս* և ի միջամուխ լինել որսոցն՝ դիպեցուցանկ ազեզամրն ընդ 
մկջ թիկտնցն 9 և կորեան լերկիր զարկուցանկ զապստամբն։ Եւ 
ընթացեալ իլրով արամբքն ի գուռն ամրոցին՝ ունի զբերգնք կսք 
պելով զամենալն արսն որ ի ներքս։ Նաև զազգն \\ լկունեաց խոր– 
հեցաւ բառնալ9 և կոտորեաց զամենեսեան* երկուք ոմանք փա– 
խստակտն անկան լաշխարհն ՝Ծոփաց։ Մամգուն վաղվաղակի 
զգտցուցանկ թագա լորին* ընգ որ ուրախացեալ § րգատալ9 գրէ 
հրովարտակ՝ իշխել նմա ամենալնի* և կարգկ գնա նախարար ի տե¬ 
ղի ապստամբին 9 անուանելով լ անուն իւր Մամգունեան։ ք*ալց մնա– 
ցելոցն 0լկունեաց հրամալկ չվնասելն (1թոր* (՝« 

ք^կ երբկք Ս ղկունի իշխան մի ապստամբելով նուաճեցտւ 
Մամիկոնեան իշխանկ՝ ինքնին չկ ան հա լան ական* ալլ թ՝կ ալս 
եղաւ առ Տրգատաւ՝ չթուիր ստոլգ9 նալելով պարագաներուն որ 
կը լիշուին ի \°որենացւոլն ալս և լաջորգ գլխոց մկջ9 պարագաներ՝ 
որ չեն ՛ճշմարիտ• զոր օրինակ Տրգատալ գտնուելն ի Լռոմ աո. 
^ոստանգիանոսիք և ապհոլ ալն առթիւ գրգռելն զ$զուկ լա– 
պստամբութիւնք երթալն Տրգատալ ի դարձին հիւսիսականաց գկմ 
և վտանգելնք և ապա հռոմալեցի զօրօք տարևոր Ժամանակաւ ար- 
շաւելն ի Պարսսք և շինելն գԵկբատան։ Գիտենք որ Տրդատ չգնաց 
երբկք ի Լռոմ առ ^ոստանդիանոս* թնչպկս կրնար Հ1ապօւհ9 առիթ՛ 
ընելով զալսյ գրգռել զ\)ղուկ լապստամբութիւն։ Եւ ոչ Տրգատալ 
հիւսիսականաց գկմ արշաւել և վտանգելն 9 և տարևոր ժամանա¬ 
կավ հռոմալեցի զօրօք ար շաւելն ի Պարսս ունին ստուգութիւն • 

գարձեալ - ինչ Եկբատտն կ ալն՝ զոր \^որենացին կու տալ շինել 
Տրգատալ։ 
Ո ուստի կ՝առնու Ւ1ոլենացին զպատմութիւն ալս գլխոլնք 

ինչպկս նաև լտջորգ գլուխներուն մինչև ի մահն Տրգատալ՝ պիտի 
լիշենք լետոլ։ Ս տոլդ Է միալն9 թկ բերդն Ո ղական որ ի Տուրօն՝ 
էր արգկն առ Պապալ ժառանգութիւն 1քա մ իկոն էից (Բ ուղ* Ե. 1՝*)» 
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Աղ կոլնէք կաք էն աո. Վ^արգանամրքք յոքօյ կողմանէ կը լէշ ուէ առ. 
Եղէշէէ \Լլրուկ 0ղկունէ։ 

է1 գլուխն 4Ե. կը պաամէ Ւ* որ են ազին Տրդատ ալ նա հա տակ*ւ~ 
թէւններն լ\Լղուանսք ալսէնքն է պատերազմ էն ընգգէմ հէւսէսա- 

կանագք և կու տալ լաղթել Տրգատալ, թա(Տ ®ձ առանց մեՆ կո– 
րատեանէ ֆ*ԷպԷտ ինքնին չէ տն հա լան ական , թէ Տրդատ կրեց ալս- 

պէսէ լարձակումն է հէւսէսականաց՝ սակայն պատմութեան պարա¬ 
գաներն կը ցուցնենք թէ հ՚որենացէն կը շփոթէ զալս Տրդատ ընդ 
Տրգատալ կամ Տէրէթալ Տակէտոսէ (Դրտաշէս (՝. ըստ \^որենացւո/ն^ 
առ Ներոնէւ։ Ըսա ժամանակակէց պատմութեան՝ ալն . Տրգատալ 
Ժամանակ եզաւ լարձակումն է վեր ալ Հալոց է հէւսէսականաց ք և 
Յովօեպոս, մէն է պատմչաց ալն լարձակմանք էրր 500 ամօք լառ աջ 
քան զխորենացէն ըստ աւանդութեան և ժամանակակէց՝ կը պատ– 
մէ ալն Տրգատալ վրալ «քեմխտապատ պարանին* դէպուաՆն, էնչ– 
պէս տեսանք ալյուր։ Տալ անէ է թէ \°որենացէն, որ դէտէ գ8ով– 
սեպոս% կու տալ ալն Տրգատալ վրալ պատ մ ուաՆն ալս Տրգատալ։ 
Աւստէ կը համաձակէնք ըսել, թէ հէւսէսականաց ալս լարձակումն 
առ ալսու Տրգատալ չունէ պատմական հիմն, էնչպէս նաև. Տրգա- 

տալ լետ պատերազմ էն արշաւելն է Պարսս ♦ քանզի լետ %աղերէոսէ 
գաշանցյ որս լ զօրութեամր տևեց քառասնամ ետլ խաղաղութէւն՝ 
չէ հալանական թէ եզաւ երբէք պատերազմ Հալոց ընդ Պարսս։ 
Նապհոլ խլրտելն և նէլթել թշնամ ութէւն Հալոց գէմ՝ կսկսիք էնչ¬ 
պէս ըսուաՆ է ալյուր՝ լետ 337–էնք ալն է լետ մահուն ոստան– 
գէանոսէ և Տրգատալ9 առ \^ոսրովու որգւով Տրգատալ։ Ա^ա &Ե. 

գլուխ Ւ*որենացւոլն• — <ւՆսկ թագաւորն Տրդատ ամենայն Հալաստա– 
նեօք էջեալ է դաշտն %արգարացւոց՝ պատահէ հէւսէսականացն ճտ– 
կատու պատերազմ է* և է խառնել երկոցունց կողմ անցն՝ լերկու 
ճեղք է զամրոխ թշնամեացն9 սկալաբար շահատակելով* Աչ կտրեմ 
ասել զերագութէւն ձեռէննք որպէս անբաւք է նմանէ լերկէր ահ– 
կեալ թաւալգլոր խաղալին* օրէնակ էմն է գեզեցէկ ցանցորգէ լէ 
ձկամբ լերկէր թափեալ ցանցոլն, կալտռէէն լերեսս երկրէն։ 3*որ 
աեսեալ թագաւորէն ք֊աս լաց* մօտ հաս անէ լարքալն* և հանեալ 
լա սպա գիէն էն գներ գեալ քեմխտապատ պարանն $ և կորովութեամբ 
ձգեալ լետուստ կողմ անէ՝ ՛ճարպ գէպեցուցանէ լուս ձախակողմանն 
և լանութ աջակողմ անն* պէ էր վերացուցեալ զձեոն՝ աեել ում եք 
սուսերաւ• և էնքն վառեալ վերտ պահպանակօքք ուր ոչ գեէէն 
նեաք։ Եւ քանզի ոչ կարաց շարժես/լ ձեռամբ զ^սկտլն* զլանջէւք 
առ երիվարին, և ոչ այնչափ էնչ շութափեաց մտրակել զերէվարն՝ 
քան թէ ահեակ ձեռամբն է ներգեալն աճապարեալ սկալն9 և 
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՚սաստկութեամբ ուժոյն զիւրեաւ ցանցեալ ի ճահ դիպեցուցանէր 
զերկսայրին, և ընդ մհջ կարէր զա Այն և ընդ զոլդ պարանոցին ըզ– 
գլուխ երիվարին։ 

Նսկ զօրացն ամենայնի աեօեալ զթ ադա լորն իւրեանց և զզօրա– 
֊ւ.որն միջակտուր յայնպիսի ահաւոր բազկէ լեալ ի փախուստ դառ¬ 
նային • զորոց զհետ մտեալ Տրդատ՝ վար է մինչև յաշխարհն Հոնաց։ 
Ել թէպէտ ոչ փոքր հարուանս իւրոց զօրացն եհաօք և րազմաց 

>անկումն մեեամեՆաց, յորում մ եռալ, և սպարապետն ամենայն Լայոց 
Արտտւազդ Մ ան դակուն ի՝ սակայն Տրդատ անտի ըստ հայրութեան 

֊օրինաց պատանդս առեալ դփսոնայ։ Օրով պատճառաւ միաբանեալ 
զամենայն հիէւսիսիք հանեալ զօր բազումք գումարտակ արարեալ խա¬ 
ղա յ յաշխարհն Պարսից, դիմեալ ի վերայ Նապհոյ սրդւոյ Արտաշրի, 
չորս յիւրոցն առնելով զօրավարս, զՄիհրան առաջնորդ Վ^րաց, վսաա• 

հացեալ վասն ի քրիստոս հաւատոցնք և զֆադարաա ասպետ» և զՄա– 
նաճիհր նահապետ ազդին (հըշտունեաց և զՎ^ահան նահապետ Ա– 

մատոլնեաց։ Օայց յաղադս հաւատոց Միհրանայ և աշխարհին Վբաց 
ասել կայ մեզ առաջի** I*որենացին, զոր խո ստացա լն՝ կը կատարէ 
ւաէորդ• Գէի"վ՝ 

ՏէԵ» գլուխ \Ըորենացւոյն ունի Վ^րաց դարձին պա տմութիւնն ի 
ձեռն կնոջ այրումն նունեայ, որ որպէս թէ էր յընկերաց Հռիփսի– 
մետնց։ Պատմութիւնն , ինչպէս յա յան ի է ի նշանացն, որովք լի 
է՝ է զրոյց* —*Հին ոմն անուն նունէք յընկերաց սրբոց Հռիփսի– 
մեանցն ի ցրուելոցնք փախստեամբ հասեալ յաշխարհն Վ^րաց ի 
Մեխիթայ ք ի նոցա քաղաքն նախագահ , ճդնու թեամբ ստա• 
ցեալ շնորհս բժշկութեան. որով և զբազում ախտաժէտս բժշկեալ9 
և գլխովին զկին Միհրանայ առաջնորդին Վրաց։ Վ^ասնորոյ հարցեալ 
զնա Միհրանայ, եթէ որով զօրութեամբ առնես զայս սքանչելիս% 
ուսաւ զքարոզութիւն Աւե տարանին քրիստոսի, և ախորժերով լուեալ 
պատմեաց իւրոց նախարարազն հանդերձ դովեսաիւ։ Եւ. իսկոյն ե– 
Տաս ի նա լուր սքանչելեացն որ եղեն ի Հայս ի թագալսրն և ի 
նախարարսն, և զընկեր աղն երանելոյն Նունեայ• ընդ որ հիացեալ 
պրուցեաց երանելոյն նունեայ, որով և ս տոլդադոյն ևս տեղեկացալ 
զամենայն ոճով*։ 

Խորենացին ըսելով վասն նունեայ, թէ Հառաքելուհի եղեալ 
քարոզեաց ի ղարջաց սկսեալ առ դրամբք Ալանաց և *1ասրից մին¬ 
չև ի սահմանս Մասբթաց»՛ կը յալևլու, ՀորպԷս ուսս լցան է քեզ Ա– 
դաթանդեղոսն։ Սակայն զարմանալի է, որ 0*դաթանդեզոս զքարոզոլ- 

թիւնն ի ^ղարջաց մինչև ի սահմանս Մասքթաց, այլովքն հան– 
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1( 

դերձ% կու տայ Գրիգորի (Ագաթ* Նունեայ, իբրև– աո.աբելու* 
՝հւոյ Վրաց՝ անունն անգամ չկայ առ. \Լդաթանդեզոսի։ 

Ըսա 4Է« գլի*ո\ խորենացւոյն՝ Տրդատ թէպէտ կը յադթէ ի պա¬ 
տերազմին ընդգէմ հիւսիսականաց, րայց որովհետև կորուստ մեՆ 

֊Ունեցաւ կը վախնայ աո. անձ ինն կռուն լ ընգ Եապհոյ, մինչև կը 
հասնի զօր հո.ոմայեցի, որոց օգնութեամբ Տրդատ կը մտնէ յԱսո– 

ըեսաան, և լետ դարձուցանելոլ զերկիրն լաւեր և յա պա կան ութ՝ի ւն% 
կ*երթայ Պարսիդ հիւսիսային կողմերն, ուր կու գալ աո. նա ազգա¬ 
կան նորա *Համ սար, Գարնան ցեզէն*—«(՝այյ Տրգատայ թէպէտև 
պլաղթութիւն ստացեալ էր, այլ ի հարկանելոյ զօրուն և ի բազում 
անկելոց նախարարազն% զանգիաեաց ինբեամբ լատուկ մարտնչել ընդ 
Հձապհճլ, մինչև եհաս բազմութիւն զօրուն Հո.ոմայեցւոց, որբ ընդ 
\Լսորեստան յարձակեցան* և ի փախուստ Հքապհոյ՚ դարձան և յա– 

•լարի աուին զամենայն երկիրն։ ՝$անզի և Տրդատ միահամուռ, իւ– 
րովբն, և որը րնդ ի*~րովլ* էին զօրբն, ընդ հիւսիսային կողմանս 
իշխան ոլթեանն Պարսիդ դիմեաց տարեկան չուաւորութեամբ։ Ցայն¬ 
ժամ դայ աո. նա ազգականն իւր և հարազատ Պամսար*։ 

\°որենացին շատ բան կը պատմէ զՊամսարտկանտց, զորս կը 
դնէ Պահլաւ ցեզէ, ուստի և ազգական Պարթևաց և էԼրշակու– 
նեաց։ &*ողլով ինչ որ կը պատմէ խորենացին, առնլով չենբ դիտեր 
ինչ աղբերէ, թերևս ի խոո֊ոհբտայ, համսարալ նախնիներուն վրայ 
(Ւււր* ք՝* Ւէէ Ւ11ք ի^ոԱո11 Պամսար անոլան ստուգա¬ 
բան ութիւնն (Ւօր. ք*. Տէէ.)1 սա միայն յիշենբ իբրև, ՛ճշմարիտ, թէ 

ւմսարականբ էին արդարև ուստի և ազդականչ։ \նրշա– 
կունեաց։ \Լլան այո զան Պահլաւ զօր ավար Նապհոյ (ք՝ոլզ. 1». ԼԸ«)% 

զԱրշակ, որ կքազաչէր գնա թողուլ փախչել կը լանդիմանէ այսպէս« 

հ1*||լ ոչ խնայեցեր յազդայինսն մեր Պամսարականս, որ աււաւել չլան 
զիս էին բո հարազատ ադոլն բ դենի ձեր մասամր և աշխարհաւ 
համ արնակալ* զիարդ յինէն ակն ունիցիս ի բեզ խնաքել, հեոացեալ 
դենիլ և բնակութեամբ* և որով օրինակաւ ես ի բոլն լոլսալով 
բարիս, որ անյալտ է թէ աո֊ից՝ զգտեալսն յիմմէ • թադաւորէն 
կորուսանիցեմ* (խոր* 1** ք^էպէտ խորենացին է որ կը դնէ 
ալս յան դի մ անութ ի ւնն ի րերան Պահլաւ զօրավարին, և ք^ուզանդ, 
որ գիտէ զԱլանայոզան Պահլաւ ի տոհմ է \ձրշակունեաց, չունի այս 
պարագայն* բաւական է սակայն ցուցնելու, թէ Պամսարականբ հա– 
մարուաՆ էին ազգական Արշակունեաց։ Ըսա Ջուղան դալ այս ցեղ 
֊ոչ թէ աո. Տրգատաւ եկաւ ի Հայս, ինչպէս կը պատմէ հոս խորե– 
նացին, այլ կար յաո.աջագոյն իսկ բան զՏրդատ։ Ա/ւ խոսրովալ 
արգւով Տրգատայ Պամ սար ական բ էին ի համարի հին ալագ նախա- 

23 
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րարտս.,թ–երանց, և է ի նիվաղուց խնամացետատլ ընդ աւագ նախարար*ր 
որպիսի էին 0իւնիբ և Մամիկոնեանբ (ք՝ոլզ* I1# 

Ա|«ք գլխոլն (4Է.) կը լաւելու Խորենացին. «քայյ Տրդա– 
տալ հաստատնալ իլր զեւթնպարսպեանն Եկբատան երկրորդ, և. 
վերակացուս լինբենէ թողեալ դաոնա է ի Լալս է ՝$անզի Շապուհ, 
կը լաւելու, աղաչեաց փոսաանդիանոս գյադթողև% խնդրել զհաշ– 
տութիւն, և հաստատել խազազութիւն մշտնջենաւոր* զոր արա– 
րեալ սրբոլն ^ոստանդիանոսի», ալլովբն հանդերձ։ 

Ննչ որ է*որենացին 1*. դպրութեան 41*. գլխէն մինչև֊ ի գլուխն 
40* կը պատ մէ Տրդատալ պատեր ազմներուն վրալ Շապհոլ* են 
շփոթ և լի պատմական և ժամանակագրական սխալներովդ ուստի 
չունին ամենևին պատմական ստուգոլթիւն։ *Նախ% զՇապուհ կը Հա<* 

մարի որդի Արտաշրի (Գլ. 4^. և 4Է.)։ Շապուհ որդի \Լրաաշրիֆ 
ըստ ժամանակակից պատմութեան% է կրկին» մին% ՜Շապուհ Ա« որդի 
\Լրտ աշրի առաջնոլ (240—271)* միւսն՝ Շապուհ որդի 
շրի երկրորդի (385—389)* երկորին ևս չեն լամարիր Տրդատալ ժա¬ 
մանակին, որ է 287 կամ 297— 337* Տրդատալ ժամանակակից Շա– 
պուհ՝ է Շապուհ 8* որդի ք\րզմդի 8* երկալնակեաց (309—381)^ 

որ կը հանդիպի ոչ միալն Կոս տանգի տնո սի, ա||1ւ Բոստան դալ, 0>ու– 
լիանու, 8ովիանու, Վ^ազեսի և (եէոդոսի մենի, և մեր թագալ որ֊ 
ներէն% Տրդատալ մենի, Ւ*ոսրովու Տիրանալ ք՝, Արշակալ, Պապալ 
և Վ^արազդատալ, և ունի մեՆ դեր ի պատ մ ութեան վերջին ժամա¬ 
նակին Արշակունեաց։ Երկրորդ% մշանջենաւոր խաղտղութիւնն, զոր 
կը լիշէ Խորեն ազին՝ եղալ առ. ^իոկղետիանոսիւ լեա լադթութեանն 
% ղերիոսի (297) և տևեց ոստանդիանոսի և Տրդատալ բոլոր ժա¬ 
մանակը։ 

Աէս Ժամանակադրութեան նալելով՝ սխալ է նաև ալն որ կ՚ըսէ 
Խորենացին, թէ լերթալե Տրդատալ առ հոստանդիանոս՝ Շապուհ 
գրգռեց զհիլսիսականս լարձակել ի վերալ Լալոց, ևն» բանդի Տըր– 
դատալ ՛ճշմարիտ երթն աո ^ոստանդիանոս (եթէ երբէբ եղաւ ե– 
զաՆ է 307–ին, մինչդեռ չկար Շապուհ• իսկ երկրորդ երթն ի Լռոմ 
ըստ աթանդեղոսի՝ չէ ճշմարիտք ինչպէս պիտի տեսնենբ լեաոլ։ 
Տեսանք նաև, թէ հիւսիսականաց լարձակումն աո. Տրդատալ շփոթ– 
սւաՆ է Ը*յԳ լարձակմանն հիւսիսականաց, որ եղալ առ Տրդատալ 
Տակիտոսի, ալն է առ \երտաշիսիւ ըստ 1՝°որենացւոլն։ Այս պատ– 

« մական տեսութենէն կր հետևի, և կրնանք ըսել ստուդութեամբ, 
թե պատերազմ ունք, զորս կը համարի եզաՆ Խոր են աղին առ Տըր– 
գատալ ընդ Պարսս և քորս կը խառնէ պԼռոմալեցիս, ալն է փոս– 
աանդիանոս% չունին ամենևին ստուգութիւնք և հա լան ական է թէ֊ 
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առնուան են ասորի կամ պարսիկ աղրելւէք թերևս ի Ւոռոհբտալ, 
որ էր դպիր եապհոլ ըստ ^որենացւոլն, և գերեկցին նորա Ւալ#– 

սումալի պատմութենէն ք *էորո*ք վալեր ական ութ իւնը կա ււ կաճե լի 
կ՝ընէ ինքն իսկ Խորենացին ասելով, թէ էին առ ասպելախաււն 
(1"ււք* ք** Հ^)* 

%ալով եօթնպարսպեան Նկբատանալ՝ կ՛ըսենք) թէ երկու Եկ- 

րաաանք կը լիշուին ի պատմութեան, մին ի Մարս, և֊ միւսն ի 
Պարսս, երկոքին ևս հարիւրաւոր ամօք լառաջ քան զՏրգատ։ Ջէ 
ամենևին հաւանական, թէ Տրդատ լետ պատերազմին ընդ Նապ– 
հոլ (գնելով ալն պատերազմը ճշմարիտի, գնաց «տարեկան չուտւո– 
րոլթեամբՖ, իւր և հռոմալեցի զօրօք— «.միահամուռ իլրովքն և որք 
ընդ իլրովք էին զօրքն (Հռոմալեցւոց՝) -֊֊ ընդ հիլս ի սա լին կողմանս 
իշխանութեանն Պարսիցն, ալն է ի կողմանս Ւակտրիոլ (մուշանք 
ըստ Հալոցի և շինեց նոր իմն եօթնպարսպեան Նկբաաան, զոր 
լանձնելով վերակա ցոլաց՝ դարձաւ ի Լալս։ Նբրև զորն՜ Տրգատալ՝ 
քան զալս ստոլգ է շինուանն ի %առնի.—ձՀԼալսու ժամանակալ 
կատար է Տրդատ զշինուաՆ ամրոցին Գառնոլ, զոր որձաքար և կո– 
փանոլ վիմօք, երկաթագամ և կապարով մանուցեալ« լորում շի– 
նեալ և տուն հովանոց, մահարձանօք, սքանչելի գրօշոլանովք, 
բարձր քանդակաւ9 ի համար քեռ. իւրոլ V՛ ոսրովիգխաոլ. և գրեալ 
ի նմա զլիշատակ իւր հելլենացի գրովն Գհ. Հը մնալ 
գիտել, թէ ի՛նչ էր շինուանն Տրգատալ։ %իտենք թէ %առնի էր 
ամրոց շինեալ ի վաղուց, ուր էին հռոմալեցի պահապան զօրք առ 
Տիբևրիլ., և ուր ամրացաւ Միհրգատ 1\իր (0անատրուկ^ լերեսաց 
եղբօրորգւոլն իւրոլ Լռագամիզդալ (Նրուանգ), ըստ հռոմ էական 
պատմութեան$ Ուստի շինուանն Տրգատալ կը թուի էինել իւր քեռ 
\°ոսրովիգխտոլ համար ամարանոց, և զոր կը լիշեն լետին պատ– 
մէ1Ք> Կ/՚Ր ակոս և ընգարձակոդն 0ամուելի, կոչելով թաղտ Տրգա– 
տալ։ 

Ւնգիր է, թէ ուստի՛ կառնու I11որենացին ալս պաամութիւնը, 
մանաւանգ ինչ որ կը պատմէ նոլն գլխոլն մէջ զՀամսարալ։ Արով– 
հետև \°որենացին ստէպ կը լիշէ զՀամսարականս իբրև զմին ի ՊաՀ– 

լալ ցեղից, էրրոԱ էին Պարթև֊ թագաւորք լԱրտ ալանալ €հ*–է և 
ալսր, ինչպէս նաև մերքն ի Տրգատալ Տակիտոսի (Արտաշէս Բ.) մին- 

չև. ի վախ՜ճան հարստոլթեանն ԱՀրշակոսնևաց՝— հասանական կը 
թոսի, թկ \°որենացին ունէր ի ձեռին Պահ լալ ցե գերուն վրս*լ դըր~ 
ուտն մը պարսկերէն, զոր կքակնարկէ իսկ ի գլուխն էէ* լա սելն դՊերո– 
զամատէ* €զսմանէ բիւր առասպելս լօդեցին Պարսք»• պարսկերէն 
աՂ1ձէԼ0 կքակնարկէ նաև առասպելական պարսիկ անունն Համսար։ 
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Ջէ անհավանական թէ այս աղբիւր ՒորՆնացլոլն էր Խոռոհբուտալ 
մատեանն կամ նմէն նման գրուաե մի կէս վկայաբանական։ 

9էԸ. գլուխն է զԼիկինիոսէ (1իկիանէս)ք զոր որպէս թէ հո ս տան– 
դիանոս կին է երկրորդ իւր* տալով նմա զբոլր իւր կնութեան։ 
$Րալց Լիկինիոս կը գրմէ իւր խոստման* տալոլ ազատ ու. թիլն քրիս– 
տոնէիցք լար ուսանելով սաստիկ հալահումն և սպաննևլ տալով զբա¬ 
զումս, ընդ որս զԳլափիւռա կոլս և զք^արսեղ եպիսկոպոս \Լմասիոլ, 
*9ՍՈ1 *Լկաէաքա*նութենէն առահ է Խորենացին զիւր պատմութիւնն 
դԼիկինիոսէ, ինչպէս կը հաստաաէ Ա« Լա Գարիէր (տես ւԼանդէս 
•ոմսօրեար 1893, մալիս՝)։ Ըսա րորենացւոլն՝ 1Լիկինիոս կը նիւթէ 
գաղտ նենդութիւն ընդդէմ ատանդիանոսի ^ բաք$ Ա ատնուելով ի 
ձեռս նորա* կը ղրկուի ի մետաղս ի Գտդղիա*-«Ւ բառնալ ԱԼաւաւ– 

Ն՜ոլ զբոնաւորսն ամեն ալն լերեսաց հոստանդիանոսի՝ մեՆարեաց նա 
զԼիկիանոս մեհոլթիւն և ետ նմա կնութեան |յ>ոլր իւր ոչ 
համամայր, Նիրանեօր 1ւ պսակաւ զարդարեաղ զնաք և լերկրորդա– 
կանս հասուցեալ պատիւս% ար բալ ամենալն արևելից կացոլց։ Է* ալդ 
զոր աստուաՆալին բանն աո. Նբրալեցւոցն անհնարին համարեալ 
չարութեանն փոփոխումն% նոլն և. աստանօր պատահի• ընձու ան~ 
կարելի է զխալտսւցսն փոխել և Նթովպացւոլ զթխութիւն, նսլն– 
պէս մարդոլ ամբարշտի զբարսն։ ՝$անգի նախ առ. ի հաւատսն գը– 
տանի դրժոզք և երկրորդ առ բարեդորեն իւր% ապստամբ։ Ցարոլց 
հալաՆանս եկեզեցւոր և. նենդութիւն գաղտնի ընդդէմ ոստ ան¬ 
դի անոսի* նաև չարիս բազմազանս ամենեցուն ^ասսլց որ ընդ իւ– 
րով իշխանութեամբն էինք ցանկասէրս ալս և գարշելի ալևոր, ներ¬ 
կս ւահոլ ոլնելով զհերս. որ և ղկին իւր ի մեՆ նեղութիլն արգել 
սակս տրփութեան երանելոլն Գլափիւռալ, վասն որոլ սպան ղսուրբն 
(^տսիլիոս Մմասիոլ Պոնաացւոց եպիսկոպոս։ Եւ իբրև լալտնեցաւ 
դալնք և գիտաց, թէ նմա լուռ ոչ լինի հոսաանդիանոս՝ ժոզովեաց 
զօրս ընդդիմանալ պատերազմաւրո Խորենացւոլն կողմտնէ լա լել– 
ուաՆ է սա մասը• «Եւ ցրտացեալ ի սիրոլն Տրդատալ մեր թագա- 
լորի՝ ակնտեէր որպէս արդարև ի թշնամւոր բանգի գիտէր եթէ 
ատելի է արդարոլ ամենալն ամբարիշտ»։ «Նսկ իբրև եկն լաղթողն 
հոստանդէանոս՝ մատնեաց Աօ տուաՆ ի ձեռս նորա զԼիկիանոս ♦ լոր 
խնալեալ որպէս ի Ներունի և ի քեռայր* ետ տանել ի %ազդիուս 
հանդերձ երկաթի կապանս ք դնել ի մետաղս, զի աղսթեսցէ առ 
Աւաւուա)ր որում մեզաւն, թերևս երկայնամիտ լիզի առ նա՝»։ 

0ակալն գիտենք Լռոմալեցւոց պաամութենէնյ թէ \իկինիոս 
կարգեցաւ կայսր ոչ թէ հոստանդիանոսէ, ալլ Գազերիոսէ (307)* 

Մինչև 314, 0 ևերոս Մ աքսիմ իանոս, Գազերի ւրււ, Մաքսենաիոսք 
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Մաքսիմին**, հակառակորդդ մ իմ ե անց՝ վեր ցան պատերազմաւ կամ 
մահուամբ• մնացին հոսաանդիանոս և Լիկինիոս, որդ երկիցս գըրա 
գո֊եցան ի պատերազմ, 314 և 322* յերկր որ դումն Լփկինիոս (աղ~ 
թուելսվ՝ հրաժարեցաւ լիշխանութենկ, և. ըստ խնդրոլ կնոջ նորա 
^ոստանդտլ, դեռ. ^Հոստանդիանոսի՝ տրուեցալ նմա բն ակութի ւն 
էես աղոնի կկք բայց լետ սակաւուց սպանուեցաւ (324)* 

*Նոլն գլխոյն վերջը կը պատմկ է**սրենացին հարևանցի 
իմն ^էոստանգնոլպոլսի շինոլթիլնը, որ չունի վերաբերութիւն մեզ։ 
Ե գլուխն «էԹ. նոլնպկս համաուօտիւ կը լիշէ ղժողովն *Նիկիոլ, որոլ 
կարևորագոլն մասն կ վտսն մեր% \Լրիստակիսի ղրկուիյն ի ժողովն։ 
Ագաթանգեզոս կը պատմկ Արիստակիսի երթն համառօտիւ ալսպկս• 

«Ապա լետ ալսորիկ հրաման ետ մեՆ կալսրն 0 դոստ ականն ^Հոստան– 
գիանոս ժողովել ամենալն եպիսկոպոսաց ի դաղադն Նիկիացւոց։ 
8 ալնժամ մեՆ ար դալն Տրդատ և սուրբ կաթողիկոսն *հրիդորիոս 
հանդերձեցին և արձակեցին զ(Նըստակկս, որ երթեալ հասանկր ի 
ժողովն մեՆ Նիկիալ ընդ եպիսկոպոսսն ամենայն, ուր ամենալն 
տիեզերացն կարգեցաւ ընդունելութեան ալանգութեան հաւատդ»• 

և իսկոլն կը լարկ զդարձն Արիստակիսի ի ժոզովոյն — օւՆսկ երա– 
նելին (հըստակկս դալր հասանկր պալՆառ Նագեալ հաւատովդն և 
հաստատուն աստուաՆահա՜ճոլ նիկիական կանոնօդն երևեալ ի Հալ– 
աստան երկրին. առաջի դնկր թադաւորին և կաթողիկոսին սրբոլ 
զբերեալ աւտնդութիւնօն* որով սրբոլն Գրիգորի ի նոլն լուսաւո- 
րական կանոնսն լաւելեալ առեալ զիւր վի՛ճակն զՀ այաստան երկիրն 
պաթառացոլՀանԷր* (Ագաթ. ձԻԷ.)։ Ըաո Նորևնազսոէն՝ որպէո թէ 
^ոսոանգիանոս կը հրասիրկ զՏրգատ երթալ ի ժողովե հանդերձ 
Գրիգորիս. քԼա(Տ ^բկոդին ևս կը ^րաժարին, Տրդատ՝ դաղադական 
պատճառաւ, այսին դն առ երկիլղի ի Նապհոյ, իսկ ^րի1էոր% աո– 
խոնարհութ եանք որպկս զի չպատուկր ի ժոզովոյն իբրև խոստո– 
վանոզ։ (Iւստի կը ղրկոլի Արիստակկս, կրտսեր որդին Գրիգորի, իբ¬ 
րև փոխանորդ նոցա9 այսինքն Տրդատալ և ԳրիգսրՏ* Լթկպկտ Արիս– 
տակկս կ ընդունուի ի ժողովոյն իբրև եպիսկոպոս մեՆին Հալոց 
ընդ իրաւասութ եամբ մետրապոլտին ^եսարեալ, և ոչ իբրև հրա– 
ւիրեալ փոխանորդ)։ ԱՀա բանդ ^որենացւոլն» «.Ցայնժամ դաէ հա“ 
սանկ հրովարտակ ինքնակալին ^ոստանդիանոսի առ մեր ար դալն 
Տրդատ, զի զսոլրբն Գրիգոր առեալ ընդ իլր ի ժողովն երթիցկ» 
զոր ոչ առ լանձն Տրդատ։ ՝$անզի լուեալ կր զխնամանալն Նապհոյ 

^*ԳհաՅ թագավորին և ընդ արևելեանն քան ալ** . և ի կաս– 
կաՆի եզեալ, զի մի արգելք պայմանին ստիցկ ըստ սովորութեան 
^եթանոսոլթեանն վասն այնորիկ ոչ եթող առանց իլր զաշխարհս։ 
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և ոչ սուրբն հաւանեցալ երթալ, զի մի զառտւել 
պատիւն վասն խոստովտնողական անուանն ի ժոզովոլն կրիֆհ* 
պէս զի ալսպէս փա փարան օք և մ են ալ փութով կոչեն։ Այյ նորս» 
առաքեն փոխանորդ իւրեանց զէհըստակէս, հանդերձ "ճշմարիտ խոս¬ 
տովան ութեամբ երկոցունց՝ գրով*։ ^որենացին որպէս թէ կամելով 
քնոլլ \Տպ.աթ անգեղս սի թերին* կը չալելու հրաւէրը, և Տրդատալ և 
Գրիգորի հրաժարման պատճառներն երթալոլ ի ժոզովն։ 0ակալն 
չէ հաւանական թէ Կոստանդիանոօ հրաւիրեց զՏրդատ ի ժողովն 
"Նիկէայ, որպէս թէ արքալտժոզով էր ալն« չէր նաև. գորն ^Հոս– 
տանդիանոսի հրաւիրել զԳրիգոր. եպիսկոպոսին Հալոց պարտքն էր 
երթալ անձամբ, և Գրիգորի հրաժարելոլն պատճառը—եթէ ճշմա¬ 
րիտ է հրաժարելն—զոր կը բերէ որ են ազին՝ չէ բանտւոր։ Ար– 

դարև զարմանալի է♦ Գրիգոր, որ ըստ ^որենացւոլն առ էրկի*֊զի 
պատուելոլ իբրև խոստովանող կը խորշի երթալ ի <Նիկիա% ըստ 
նոլն հ*որենացւոլն չխորշեցալ երթալ ընդ Տրդատալ ի Հռոմ առ 
^ոստանգիանոս և առ \)եզբեստրոս։ &՝երևս Գրիգորի չերթալուն 
պատճառն ի ժոզովն ալն էր, որ երթալ ճգնելու համար ի լերինս, 
ինչպէս կամի վկա լա բան ութի ւնն (\Լգաթանգեղոսի^% արդէն հրաժա» 
րան էր նա եպիսկոպոսութենէն, դնելով փոխանակ զի*՜ր որդին 
\Լրիստակէս կամ 0*ըստակէս, կամ թերևս մեռան իսկ էր (325)։ 
Այս կէտին պիտի գանք լետոլ։ որենացին ի պատմութեան աստ 
երթին \Լրիստակեալ ի ժոզովն կը պատմէ կատարուաՆ երևելի 
նշան, ինչպէս կերևի, ի հանդէս մենի սրբութեանն Հէրիստակեալ» 
-ձՕրոլ (\Լրիստտկեալ) երթեալ հասանէր մենին Ղ^ևոնդի (տլսինքն 
^եսարիոլ եպիսկոպոսին) և հանդիպի լալնմ ժամու զի մկրտէր 
Ղ^րիդոր Ղ^աԱէ աստուանաբանի» որ իբրև ել ի 
2ոլ֊րջ լոլս փալլատակեալ զնովալ• զոր ոչ ոք ի բազմութենէն ետես% 
ալլ միալն Ղ^ևոնդիոս որ մկրտէրն, և մերն (հըստակէս, և Եւթաղ 
Նդեսիոլ, և Տակոբ Մնբնալ, և 8ոհան Պարսից եպիսկոպոս, որք 
նոլն շալզօք ուղևորէին ի ժողովն* (Ւոր. 8* քԼիարդ և իցէ% 
երթալն Աթիստակեալ ի ժողովն է ճշմարիտ ալնու մանաւանդ, որ 
ըստ լոլն և լատին օրինակաց գորնոց ժոզովոլնՆ լանուանէ լիշուան 
է Այւիստակէս իսկ և իսկ զկնի անուան մետրապոլտին ^եսարիալ։ 
(Գաթրճ» Պաւք• Տիեզ* հտ*. (՝♦ էջ 480)* Թայց կարդ պտտմութեանն 
կը պահանջէ խօսել նախ զճանապարհորդու թենէն ի Լռոմ։ 

եանա պար հոր դու թի ւնն Տրդատալ ի Լռոմ հանդերձ Գրիդորիւ% 
Լգտ թանգ եզո սի պատմութեան գլխաւոր կէտերէն մին է։ Օաօւքւա– 

բան պատմիչն դարձին Հալոց երկալն կը պատմէ ալս ճան ապար– 
^որդութիլնը։ Տրդատ լսելով ^ոստանդիանոսի դարձն ի քրիստո– 
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^նիոլթիւն* խկոյն կ* առն ու զԳրիգոր, զԳրիստակիս, զԱղբիանոս, 
նաև. չորս բդեշխներն և նախարարներին շատերն իբր եօթանա– 
սուն հազար զօրօք, աճապարելով ընդ Նով և ընդ ցամաք* կեր֊ 
թալ ի Լաւոմ և կ*ընդունումի մեՆ պաաուով ^ոստտնդիանոս ի և Սեզ* 
բեստրոսի։ Աւելորդ չենք համարիր հոս /ուշ առնել ընթերցողաց, 
թ՜ի ալս Տրդատալ ճանապարհորդութիւնն ի Լռոմ առ ^ոստանդիա• 
նոս* անլաքող նմանութիւն ի ճանապարհորդութեանն տլլոլ ուրուք 
Տրդատալ ի Լռոմ առ ներոն իբր երեր հարիլր ամօք լառաք։ 
Զիարդ և իցի% Տրդատ իւրովքն կը հասնի ի Լռոմ։ Ըււա ՀԼդաթան¬ 
գեղս սի* երկու, թագաւորք կը պատմեն իրարու. Աւրտքււէ՝Ո| բարերա- 

րութիւնն առ նոսա։ Տրդատ կը պատմիր թի ինչպիս փոխուեցաւ 
փ կերպարանս անասնոլ• կը պատմի նաև Լռիփսիմեանց նահատա¬ 
կս ւթիւնը, և կը զուգեի զրիգոր, լորոլ ձեռն եզաՆ իին ալն չափ 
սքանչելիք։ ոստան դիանոս իլնալով Գրիգորի առջև* կքօրհն ուի ի 
նմանի, և կը մեՆարի գնա մեՆ պաաուով իբրև խոստովանող ՝$րիս– 
տոսի, և սիր մեՆ ցուցնելով Տրդատալ իբրև եզբօր և հաւատակցի* 
դաշինս կը կռի ընդ նմա։ Եւ. որովհետև Լռիփսիմեանք, ըստ Աքա– 

թանգեզոսի, իին կալսերական տանին-զԼռիփսիմեալ ասի, թի իր 
«ի թագակալ տոհմի» (Աք–* ^ ոստտնդիանոս իբրև Նանօթ նօ» 
ցա* կը պատմի նոցա վարոլց ազեոլականութիւնը և ՚ԱաոուՆոլ 
մեՆ զօր ութի ւնը, որ տուաւ նմա լաղթել ալնչափ թշնամեաց։ I1 վախ~ 
ճանի Տրդատ բոլոր բազմութեամբ որ ընդ իւր իին* մեՆամեՆ պար- 
դ֊ևօք հրաժարելով կալսրին և մեՆամեՆներին* ոսկիապատ կառօք, 
և ի ճանապարհին հանդիպելով քաղաքաց քաղաքաց, և ընդունե¬ 
լով պատիւ մեՆ ամենին* կու գալ ի Վ^աղարշապատ• —<*ԸՆք ժամա– 
նակսն ընդ ալնոսիկ թագաւորեաց ^ոստտնդիանոս որդի ^ոստան- 
դեալ ար բալի* • • և հաւատաց նա յԱսւււօւած արարիչ երկնի և եր– 
կրի* ♦ • • Նբրև լուաւ զալս ամենալն մեՆ ար բալն Լալոց* խորհուրդ 
առնոլր վասն ճանապարհացն ալնոցիկ• հանդերձես։ լ կազմիր, առ– 
նոլր ընդ իւր զմեՆ արքեպիսկոպոսն Գրիգոր և ցնորուն որդին 
զ(\*ըստակիս, և զեպիսկոպոսն Ապբիանոս • և ի զինուորական կող- 
մանին* զչորեսին գահերիցսն ի*֊րպ տաճարին որ բդեաշխքն կոշին 
և զմեՆ իշխանն \\նգեդ տան, և զթագադիրն ասպետն, և զսպա¬ 
րտ պետն մեՆ, և զիշխանն Մոկաց, և զիշխանն \ձիւնեաց, և զիշա 
խանն (հըշտունեաց, և զիշխանն Մաղխազութեան տանն, և զՆա– 
հապն Նահապիվանի, և զիշխանն սպասկապետութեանն, և ալլ 
բազում մեՆամեՆօ ք և ելթանասուն հա զար ալ ընտիր զօրուն հան¬ 
դերձ* խաղալր գնալը լԱլրարատ գաւառի ի Վ^աղարշապատ քաղա¬ 
քի՝ անցանել ի սահմանս 3ունացւ*** (Լնդ ցամաք և ընդ Նո վ փ ու- 
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թացես* լ ա՛ճապարեին* •• երթ ալին է թագա լոր ական քաղաքն Հռս֊ 
մալեցւոց*** զոր իբրև, լուալ աստուաՆակարգ թագա լորն պատ ուա- 
կալ աթոուոցն հոստանդիանոս և հալրապետն մեՆ արքեպիսկոպոսն 
աշխ ար հա մ ուտ գրանն որում անուն կոչեը \էեզյբեստրսսք ՈԸՀԷ ^ե֊ 
Նաւ սիրով պա տիլ արարեալ ընդ աո. աջ եչանեին։ * * * Աւ^ա զարմա– 
ցեալ աստուաՆասեր կալսրն հոստանգիանոս1 հարց անելով զարքտլն 
Տրդատ, թե զիարդ9 որպես եղեն առ. քեզ Ասւուււ^ււ| սքանչելիքն* 
Իսկ նա եկաց պատմեաց առ՜աջի կալսերն ղտմենալն արարեալսՆ 
1Լ տուն՜ ոչ աո. նա զբարերարութիւնսն։ Էլ զալն ի պատուհասին 
լինել ի կերպարանս անասնոցն ոչ ամօթ համարեցաւ պատմել նմա* 
և զհամբերութիւն նահատակետլ վկալիցն քաջութեան*** 1ւ լան գիմ ան 
ցուցաներ կալսերն զտարեաչն ընգ իւր զԳրիդորն, եթե Այս ալն 
ալր է* ասէք 1ՈԸՈ1 է Հեռն Նանեաք մեք զմարգասիրութիւնն Ա»** 

տուՆոլ, և ցնորուն ժուժկալութիւն նշանագորՆ զարմանալիում 
թեանցն։ Վ^ասնորոլ զարմացեալ կալսրն հոստանգիանոս* խոնարհեմ 
ցուցետլ գանձն անկանէր առաջի Գրիգորի։ զի օրհնեսցի ի նման են* 
և բազում վալելուչ մեՆարանօք պատիւ արարեալ նմա իբրև, խոս- 
տովանողի քրիստոսի ըստ արժանաւորութեան նորա։ \)ոլնպե» և. 
ար բալին Տրգատալ իբրև, եղբոր սիրելւոլ սեր Յո1֊Տ^րա1 ուրախու– 
թեամբ մեեաԼք մանաւանգ վասն աստուաՆաՆանօթութեան նորա 
առա լել գաշինս կռեր ընգ նմա9 միք նորդ կալեալ զհաւատսն որ 
ի Տեր քրիստոսն եը* զի անշուշտ մինչ ի բուն զհաւատարիմ ս 
ի մեջ թագաւորութեանցն պահեսցեն։*** \ձպա և. կալսրն հոստան- 
գիանոս սկստւ պատմել նմա վասն անզուգական վարուցն նոցա 
(Լռիփսիմեանց) զոր լաո՜աջագոլն գիտեր> մինչդեռ, անդ էին լիւ֊ 
րեանց աշխարհինք եթե որպես հաճոլ վարուքն եին$ կամ որպես 
ազնուականք ի մարմնաւոր կողմ անէ տոհմաց իւրեանց* և զգորՆսն 
զօրութեան լազթութեանն \ԼստուՆոլ նմա տուելոլ պատմեր9 առ 
ամենալն թշնամիսն ճշմարտոլթեան լաղթող երևես»լ։ * * * Ա(քա լեա 
ստլսորիկ մեՆարեալ լինեին դարմանօք9 մեՆապատիւ շքեղութեանն 
կարգօք լարքունեացն և լեկեղեցեացն և ի պատոլական իշխանաց 
քաղաքինէ և մեՆամեՆ պարգևօքն պատուեալ սիրովդ հրտժարեալ 
ի Նիրանափաո. օգոստականացն և ի սրբոլ կաթողիկոս են9 ընկա- 
լեալ ոգքոլն լեկեղեցւոլն և լերևելի իշխանաց քաղաքինք և ամե– 
նալն իրօք աջողելովք եչանեին լոսկիապատ կառ՜ս արքունատուրսք 
և մեՆաւ շքաւ և բազում վալելչութեամբ ունեին զճանապարհո 
արքունականս9 և ամենալն քաղաքաց պատահելոց պալՆաո ադոլն 
լինեինք և մեՆամեՆ ս ըստ արժանողութեանն արքալութեանն մե¬ 
ՆամեՆ պատուեալ անգստինք մինչև գալին հաս անեին լերկիրն Հալ– 
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ոց լԱլրարատ գա լաս. ի Լաղարշապատ շաղաք ի հանգստակալս - 
սրբոցն։ Եւ. բեր էին զպարգևս բերեալս անդստին 9 զոսկին և. զար- 
եաթն և զպատո լական կարասին 9 ի նուէրս սպաս ու Աստուեոլ 
եկեղեցւոլն էւ ի տունս նուիրաց սրբոց վկա լիզն գնէին* նաև զաու- 
եալ զոսկի սպասս կալսերն ի նոլն հանգիստ սրբոցն դնէին* (Ագաթ •֊- 
(ձԻԵք 

Պատմութեան պար ադաներ էն լալ անէր է9 թէ ալս երթն Տըր* 
դատալ և Լ^ուսաւորչին ի Հռոմ՝ է լոկ կեղեիք։ Դտթըրճեան թէ- 
պէտ կը խոստովանի ալս պատմութեան պար ադաներ էն գէթ ոմանց 
անտեղութիւեբլ սակալն կը համարի ճանապարհսրգութիւնն ըստ 
էութեան ճշմարիտ 9 ման ալանդ թէ հարկ իսկ* ի կողմ անէ Տրդա– 
տալ% հաստատելու համար ընդ հոստանգիանոսի հին ուխտը9 որ 
թուլացեալ էր գէթ ըստ մասին Մաքսիմինոսի հետ եղաե պատե¬ 
րազմին պատճաււաւ9 և Գրիգորի կողմանէ% ցուցնելու համար գէւ֊ր՝ 
հպատակութիւնն եկեղեցւոլ գլխոլն, Հռոմ ալ եպիսկոպոսին գլխա– 
ւորութեան% համեմատութեամբ լետին վարգապետսւթիւնը տանելով 
լաո.աջ մինչև ի ժամանակս Լուսաւորչին*—ւՀարկ էր9 կ*ըսէ9 թա• 
գաւորին Հալոց գաշնաւորի Հււոմալեցւոցն՝ նորոգել կամ կո֊ել դա¬ 
շին ս ընդ նորոց գլխաւորաց պետոլթեանն (^ոստանգիանու և Լփ– 
կիանուման ալանդ զի լաււաջ իսկ քան զսակաւ մի ստիպեալ.էր 
տալ մարտ պատերազմի ընգգէմ հուոմէական զօրուն առաջն որդե– 
լոլ ի Մաքսիմինեալ Դալալ*«« և աթոռակալն առաքելոլն Հալոց 
տալր ընեալոլթիլն հպաաակութեան 1աք~ոԸ*էէ Գ1ՒՈ1^ աււաքելոցն։ 
Ընգունինք թէ հ արկ էր Տրդատալ հին գաշնակցութիւն մը որ թուր֊ 
ցաե էր% նորոգել• բալց միթէ հարկ էր ալս պատճառաւ 70,000 
զօրօք և գրեթէ բոլոր նախարարաց բազմութեամբ երթալ մինչև 
ի Հււոմ։ Նսկ ^րիէէորի համար ուր գտած է Դաթըրճեան9 թէ գնաց 
ի Հ«ւոմ% օւտալ ընեալոլթիլն հպատակութեան լաջորդի գլխոլն ա– 
ռաքելոցն։ հէւելե գաշինս Տրդատալ ընդ ^Հոստանգիանոսի արդարև 
կալ լիշուաե աս. Ագաթանգեղոսի* յայյ ձկա1 ամենևին լիշուաեք 
թէ Դրիգոր տուաւ «էընեալոլթիլն հպատակութեան* Սեղբեստրոսթ 
իբրև գլխոլ եկեղեցւոլ9 կամ խնդրել ի նման է վաւերացունել զե֊ 
պիսկոպոսութիւն իւր։ Դաթըրճեան կը թուի շփոթաե զԱգաթան¬ 
գեղս ս ընդ համ բա ւե ալ թգթսլն դաշանց9 զորոլ անվալերութիւնը 
գիտէ ինքն իսկ Գաթըրճեան (Տիեզ* Պաւ/« հա• ք՝* էջ 180* եան♦ 1)ւ 

որևնացին ևս (ք*# կու տալ Տրդատալ Հգնալ ի Հռոմ 
աո. սուրբն ^\ոստանգիանոս*9 լետ դարձին նորա ի քրիստոնէութիւն* 
բալց ոչ բազմութեամբ զօրաց և նախարարաց 9 և ոչ ընդ Դրիգո– 
րի* էսհ Ղընեալութենէ հպատակութեան ալս վերջնոլն աո. Օէր^ 
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բեստրոս իբրև առ. գլուխ եկեղեցւոլ ձկաք ամենևին լիշատակու* 
թիլն առ. Նորենացւոլեէ 

Գա թ ըրճեան ունի ուրիշ վկալութիւն աղերսի իրիը Հայ#ւ^ ընդ 
եպիսկոպոսապետին Հռոմալ անդ էն իսկ ի սկզբան դարձին, ալն է 
եպիսկոպոսաց նամակն առ ք^Էոդոս առ ^դիշէի* Արդարև Լալըք 
ըստ ^գիջէի ե. ըստ Փարպեցւոլն 9 խնդրեցին օդնութիւն ք^ԷոդոսԷ 
ք\–է նամակաւ* Ըա1$ երկու պատմիչը բաղմօը կը տարբերին ի 
միմեանց։ Ըււա կը *1ըկոլՀ ՍԼաաք Անունի հրովարտաակաւ* 
ղորոլ պատճէնը կը դնէ ՆղիշԷ* –€&ալնմ ժամանակի ղմի ոմն ի մե~ 
ՆամեՆ նախարարազնք ի տոհմէն Գնունեաց \Լտոմք ՛ճեպով աո.ա~ 
ըեցին լևրկիրն արևմտից1 ցուցանել զալս ամենալն խորհուրդ ղՀա~ 
րիմաց թադաւորին արևելից9 միանդամալն և պատմել զիւրեանց 
ըաջութիւն արութեանցնք զոր գորՆովը կատարեցինք առ ոտն հալւ– 
կանելով զհր ամանն ահեղք և մեՆապԷս սատակումն ի վեր ալ մո– 
դացն հասուցանելով• խնդրել ի նմանէ շգնականութիւե սատարու– 
թեանք և եթէ նա կամեսցի% նմա իսկ մ տանել ի Նառալութիւեէ 
Ել ալս է պատճէն հրովարտակին զոր դրեցին առ &՝էոդոս կալսր* 
ՎճԼասակ մարզպան և երշապոլհ (հըմբոսեան հանդերձ սպարա* 
պետաւս և ամենալն մեՆամեՆ նախարարօըս՝ առ մեՆանունդ Թէո^ 
գոս կալսր* բազմասցի ոպքոլն մեր առ ըեզ և ամենալն զօրաց ըոցք 
որ խազաղասէր մարգասիրութեամբ ձերով տիրէը Նովու և ցամա- 
ըիք և չիը ոը լերկրաւորացս՝ որ ձերում անարգել տէրութեանդ 
ընդդէմ դառնալցէ։ Օրպէս մեը իսկ ունի մը զանսուա լիշատակա– 
րանսն զառաըինի նախնեացն ձերոց« ունելով զԵւրոպէ՝ անցին և 
տիրեցին և Ասիտցւոց կողմ անցն ի սա հմանացն 0էիրալ մինչև ի 
կողմանս Գագերովնիք և ոչ ոը դտաւ սաամբակեալ և ելանել բոտ 
ձեռն նոցա։ Եւ լալն չափ մեՆ իշխան ութ երան՝ դաստակերտ մեՆ և 
սիրելի զԼալոց աշխարհս անուանէին։ Վ^ասնորոլ և նախնին մեր 
Տրդատիոս քիշելով զառ աջին սէրն ձերք որ ի տղալութեան փախու– 
ցեալ ի հա լր աս պան մարդախողխող հօ րեղբարցն իւրոց ապրեալ 
սնաւ լերկրիդ Տունաց, և ի ձէնջ թադաւորեալ տիրէր հալրենի 
աշխարհիս ք սոլնպէս և ղհաւատսն որ ի քրիստոս՝ ընկալեալ ի սուրբ 
եպիսկոպոսապետէն Հււովմաի որ լուսաւորեաց զխ ալար ալին կող* 
մանս հիւսիսոլ♦ զոր և ալժմ կամին ի մէնջ կորզել հանել խաւա~ 
րասէր որգիըն արևելից* . • »* 

Ըււա Փարպեցւոլն* նախարարը որ ղրկուեցան նամակաւ առ 
$՝էոգոս* էին ^ահան \ձմատունիք Հմ ալեակ եղբալր Վ^արդանալ և 
Մերուժան եղբալր Այլան ալ \ԼրՆրունւոլ* Լլալսմ մասին Փարպեցին 
է ստոլդ« տես և Փարպ. 216, 219, 220, 246)* ԱՀա Փարպեցւոլն 
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պաամութիւնը* «էլ վաղվաղակի նամականի արարեալ առ կայսրն 
և. առ ամենայն ա լագան ի ղրանն Ցունաց և առ այլ իշխանս •• ♦ 
կնքկր նախ ինքն իշխանն Սիւնևաց Վասակ իլրով մատանեաւ, և 
Քսպա ամենայն տանուաեարքն Հայոց, և պատրաստեալ ՜ճան ապար– 
հին Տունաց կազմ կին զիշխանն տանն \եմատունեաց Վահան, որ- 
սլկս ղաւր մտացի և խսրհրդակտն > և ղսուրբ սեպուհն զ^մայեակ, 
ալեղբայր երանելի զօր ավարին Հայոց Վարգանայ ի Ս* աւք ի կոն կից 
աոոհմկն, և ղերանելին Ծերուժան ղեղբայր սրբոյն Վզան այ ի տոհ- 
մկն \ԼրՆրունեաց• յ#ւրոց ձեռն տուևալ գնամականին իշխանին Ս^ւ– 
նեաց Վ ասակտյ և. ամենայն նախարարաց աշխարհին Հայոց՝ յու– 
ղարկկին առ կայսր»։ Ննչպկս կը տեսնուի՝ առ Փարպեցւոյն նա¬ 
խարար ք որ ղրկուեցան առ &՝կոգոս% են երեք• Աաուք յիշուաՆ չկ* 
ա/լ Փարպեցւոյն չկայ նաև. պատճկն նամակի։ *Նարձեալ րստ Փար- 
պեցւոյն՝ նամակ գրուեցալ ոչ առ կայսր միայն, այ^/ւ առ հայ իշ¬ 
խանս , զորօրինակ առ բդեշխն Աղձնեաց և առ իշխանն \Լնգեղ տանք 
ի ՝Ծոփս և. ի Հաշտեանս և. լնկեղեաց, և. առ մեծ սպարապետն 
Ո. նտիո քայ։ 

(Էստ Եղիշկի՝ &՝կոգոս կամեցաւ օգնել Հայոց, բա1Տ մեռտւ* ևւ 
յաջորգ նորա Մարկիանոս, ըստ խրաաուն \\նատոլեայ և Եղփա– 
րիոսի ասորւոյ մերժեց Հայոց խնդիրը♦ –«Ել իըըե– յան դի ման եղեն 
-եղեն. պարտ էր ասել եղել, քանզի ըստ Եղիշկի՝ նամա¬ 
կը տանողն կ մի ոք, Աաոէք) — մենի թադաւորին և. ընթերցան 
դ՚էիր պաղատանաց Հայոց աշխարհին և զյիշատակարանսն նախ– 
նեացն՝ բազում մատեանք ի մկք եկեալ ընթերցան, որ զեոյն ուխտ 
հաստատութեան ի ներքս գտան կին։ Եւ. մինչդեռ երանելին &՝կո– 
դոս հարցանկր զամենայն սինկղիտոսն և. հնարս իրացն կամկր դը– 
տանել խազաղութեամբ, և հոդ տանկր մեՆաւ յօժարութեամբ, 
ղի մի եկեղեցիքն արեւելից յափշտակեսցին յանօրկն հեթանոսաց% 
ի նմին ժամանակի անդկն վաղվաղակի հասանկր վախճան կատա¬ 
րածի կենաց նորա, և. կարի Հար խափանումն լինկր դորՆոյե օգ¬ 
նական ութետն։ Ել թագաւորկ փոխանակ նորա Մարկիանոս կայսր, 
և ի ձեռն վատթար ար անց խրատտուացն իւրոց Նառայիցն, Անա– 
տոլետյ որ սպարապետն կր և. Նղփարիոս ասւէրի––երկոքեան ա– 
նարդք 1ւ վատթար արանց, միանգամայն և անաստուաՆք—ի նոցա 
բանս ելեալ թագա լորն՝ ոչ կամկր անսալ միաբան ուխտին հաւա– 
տոց, որ ամենայն ուժովն իւրեանց ընդդկմ կացեալ կին չարու– 
թեանն հեթանոսաց։ Նսկ անարիս այս լալ համարկր պա^ել զուխ– 
տըն հեթանոսաց վասն մարմնական խաղաղութեան, քան պատե¬ 
րազմակից լինել ուխտին քրիստոնկութեան»։ 
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Գրեթե նոլնպէս կը պատ մ է և Փ արպեցինք քալց առանց թը2~ 
նամանաց րնգգէմ կա լսեր և պաշտօնէէց նորա9 հանդերձ բանաւոր 
պաաճառօբ, որոց վտսն կտլսրը զլացաւ օդնութիւն։ ԱՀա պատմող֊ 
թիլն Փարպեցւոլն* օՊատդամաւորբն երթեալբ լան դի ման եղեն թա– 
գալորին Թէոդոսի♦ որռլ լոլեալ զպատճա։լ նոցա երթիցն% սիրով 
լսեր ի նոցանէ և լանձն առնոլր օդնել նոցա գնդիւ* և մինչդեռ, 
պատրաստեր գիրս խոստմանն՝ հասեալ վախ՛ճան սրբսլն վճարեր է 
կենցաղոլս։ Եւ թագաւորե փոխանակ նորա Մարկիանոս 9 որոլ և 
տեղեկացեալ զպեաս խնդրոլն իրացն Հալոց% հարցանէր զա լադս դը֊ 
րաննք թե որպիսի թուի ձեզ պատասխանի առնել արանցդ եկելոց 
լաշխարհէն Հալոց։ Պատասխանի տուեալ \ձնատոլեալ9 որ ի ժամուն 
սպարապետ եր 8*նտիո բար և Փլորենտի ո լրումն առն ասորի ազգաւ 
որ էր աւագ դրանն թադաւորին՝ ասեն• Մեզ ոչ թուի հաճոլ ար֊ 
համարհել զոլխտ և զհաստատութիւն, զոր ի բազում ժամանակաց 
դրեալ և կնբեալ ե առաջին թագաւորացնք գրդռել պատերազմաւ 
իրս մի խաղաղացեալսք և. ի բաց հանել զաշխարհ մի ի Նաէւալու֊ 
թենե թադաւորին իլրեանց։ Ա|հ և զելս անլալտ իրացդ պարտ ե 
ան> ել զմաաԼք զոր ոչ ոբ կարե դիտել9 թե որպես* դիւրեաւ էւ կամ 
սաստիկ պզտորմամբ պատերազմդ եղեալ Վճարեսցի։ Եւ զալս ալս֊ 
պէս ասացեալ կասեցուցին զմիտս թադաւորին ք և վնասեցաւ ակրն֊ 
կալութիւնն Հալոց որում ուշ եդետլ մնա լին ք և ոչ պատահեցտւ» 
(Փ արպ. ՒԱ.)* 

Ըււա Եղիշեի% Մարկիանոս ոչ միալն զլացաւ օդնել Հալոցք տլլև 
ղրկելով դեսպան առ Շազկերտ զԵղփարիոս ասորի՝ օւեմուտ ընդ 
նմա լուխտ հասաաաութեան, ձեռնթափ փնել ի զօրացն Հալոց 
(ալսինբն հրաժարել լօդնելոլ) զօրու և գինու 1ւ ամենալն օդնա- 
կանութեամբ»։ Եղփարիոս անսւամբ ոառ Մարկիանոսիւ չկալ լիշ֊ 
ուաՆ ի պատմութեան, և ոչ իսկ կալ ալնպիսի անուամբ ոչ>* նաև 
չիբ լիշուաՆ թե Մարկիանոս ղրկեց երբեբ դեսպան և <1 տալ լուխտ 
ընդ 3ազկերտի վասն Հալոց։ 8ետ դաշանցն որ եղան ի մեջ 
դոսի Ա. և Պարսից վասն բաժանման աշխարհին Հար,9 (384), ոչ 
դաշն և ոչ բանագեացութիւե երբեվ* եղալ ի մեջ Յունաց և Պար¬ 
սից Հալոց համար« ալն բաժանմամբ եղաւ մի մասն Հալոց նահանգ 
&ունաց9 և միւսն՝ նահանգ Պարսից» իւրաբլանչիւր մասն ուներ 
զիէ֊ր օրինաւոր թագա լոր։ քԼալս կը ցուցնեն բանբ Անատոլեալ և 
Փլորենտի առ Փաբպեցւոլնք թե *Մեզ ոչ թուի հաճոլ արհամարհել 
զուխտ և զհաստատութիւն, որ ի բազում ժամանակաց դրեալ և 
կնբեալ ե առաջին թադաւորաց (8ովիանու, ^ոստանդեար Վ^ազեսի 
և &՝եոգոսի)*“ և ի բաց հանել զաշխարհ մի ի Նառալութենե թա~ 
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պ.ա լորին է սրեր անց*։ Շւստի հաստատութեամբ կրնանք ըսել, թէ 
դաշինք կամ պատգամաւորութիւն բնալ եղաՆ չէ ոչ ՄարկիանոսԷ 
41ւրլ & աղկեր տ, և ոչ 8 աղկերաէ առ. Մարկիանոս։ Պատմութիւնն 
«այն ողջոլն զիստ է ԵղիշԷի։ Եւ ըսելն Եղիշէի, թէ Մարկիանոս գես• 
պան ղրկելով իմ ազուց Շազկերտի, թէ չկամ էր օգնել Հայոց՝ 11 ար– 
կիանոս ատելի ցուցնելու համար է, ինչպէս կ9րսԷ իսկ։ թէ «հնարիս 
»այս լալ համարէր պահել զուխտն հեթ՜անոսաց քան պատերազմ ա– 
կից լինել ուխտի քրիստոնէութեան*։ թ ըրճեան վար անելով Եղի* 
շէի այս պէստմութեան վրայ՝ զԵղփարիոսն կը համարի ղԱրգաբու– 
յէիոս ալան է պատրիկ աո. &՝Էոգոսիլ 8* և աո. Մարկիանոսիւ։ Եւ. 
որովհետև, ինչպէս ըսինք, չիք յիշուաՆ ի պատմութեան, թէ Մար* 
կիանոս հակաո-ակ Հայոց գեսպան ղրկեց առ. Շազկերտ և յուխտ 
մ տալ ընգ նաէտ չօգնել Հայոց՝ Գաթըրճեան այս գժուարութենէ ևս 

*ազատելու համար՝ ի պատիւ ԵղիշԷի կը գան է սա հնարը։ Եղի ջէ¬ 
կը պատմէ, որպէս թէ յետ բաժանման Վ%ասակայ յուխտ էն, երկո– 
քին կողմանք, ուխտապահքն և ուրացեալք, մեՆամեՆ աւերումներ 
յչրին, շատ քաղաքներ և գեղեր կորՆանեցան♦ Վ^արգանանք գերի 
բոնուաՆ պարսիկ մը արձակելով իբրև գուժկան ղրկեցին աո. 8աղ* 
կերտ իմացունել նմա, թէ այն ամենայն աւերմանց պատ՜ճառ, էր 
Վ^ասակ։ Շազկերտ զարհուրելով և կարծելով, թէ կայսր օգնական 
՞էր ապստամբ մասին՝ մեղմացուց խստութիւնը, Ըաէ$ գաղտ գես- 
պան ղրկելով աո IVարկիանոս, երբ ստուգեց թէ Շոյեք ձեռնտու 
չէին Հայոց՝ միւսանգամ խստացուց հալածումը։ Գաթըրճեան այս 
պատմութիւններն, որ գիւտ են ԵղիշԷի—Լառ. Փարպեցւոյն, առ 
որում շատ պարզ և ճշմարիտ է պատմութիւնն Վ^արգանանց՝ չկան 
ամենևին նշմարանք ոչ գեսպտնի և ոչ բանագնացութեան երկու 
տէրութեանց ւք^)—համարելով ճշմարիտ՝ կը փոխէ գիպաց կարգն 
ըստ հաճոյս* կսւ տայ նախ Շազկերտի ղրկել գեսպան առ XVար¬ 
կի անոս ստուգելու համար, թէ արգարև օգնական էր նա Հայոց, 
և ապա Մարկիանոսի կու տայ ղրկել գեսպան զասորին Եղփարիոս, 
կամ, որպէս կա ժէ Գաթըրճեան՝ զԱրգաբուրիոս ալան։ ԵղիշԷի 
պատմութիւնը գնելով ճշմարիտ՝ հարկ էր Գաթըրճեանի դիմել այս¬ 
պիսի հայթայթանաց, տալու համար անստոյգ պատմոլթեան մը 
ստուգութեան կերպարան։ Այս պատմական կէտը հարկաւոր հա• 
մարեցանք լուսաւորել հոս, զարտուղելով մեր պատմութեան կար* 
գէն։ Գանք գարձեալ Եյյփշէի նամակին։ 

*եախ չէր ուղիղ ըսել• է*Նախնին մեր Տրգատիոս էի շիլով զ առա¬ 
ջին սէրն ձեր, ի տղայութեան փախուցեալ ի հայրասպան մարդա¬ 
խողխող հօրեղբարցն իլրոց՝ ապրեալ սնաւ քերկրիգ Շուեաց՝*, փո– 
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խանակ ըսելու.• հձձիշելով զառւէին սէրն ձեր՝ զնախնին մեր Տրդա¬ 
տիս ս փ ախոլզեալ ապրեզու 9էն», ա« Հ»։ Տրդատ որ էր լալնժամ 
կաթնկեր մանուկ ըստ պաամութեան՝ չէր կրնար յքրշէր^ Հռոմալե– 
զւ.որ աոաջին սէրըւ Հակառակ է նաև ալանգոլթեան ա զգա լին 
պատմչազ Ագաթանգեղոսի և ԽորենազւոլՆ՝ զԱնակք զսպանողն Ււա– 
րովու կոչել հօրեղբալլ« Տրգատալ։ Ագաթ անդ եզոս գիտէ զԱնակ ազ¬ 
գական Խոսրովոլ* իսկ Խորեն ազին կը համարի զԱնակ Պահլաւազ 
8ուրենեան տոհմ էն, իսկ զԽոսրով հա էր Տրգատայ ^արենեան տոհ- 
մէն։ ^Նամակին հեղինակներն եթէ չէին գիտեր տա կա լին գք*որե~ 
նազին՝ անշուշտ գի տ էին զԱգաթանգեղոս։ Եւււ աւելի անտեղի էր 
ըսելյ թէ Տրդատ ընկալաւ զհաւատսն եպիսկոպոսապետէն Հռով– 
մալ։ Ո°յւ Հ ալը չէր գիտեր լալնժամ 9 թէ Տրդատ Լուսաւորչէն ու– 
սալ րրիստոնէութիւնը, Հռովմաք եպիսկոպոսին հետ չուն եզ ալ տ– 
մենևին գորե։ (1ւստի լիրաւի կըրնանր ըսելք թէ ալն նամակն չէ և 
չկարէ լինել գորՆ ևպիսկոպոսազ և նախարարազ ժողովիք ալլ անուս 
խաբեբա լի մըք եթէ ոչ նորին իսկ Եղիշէիք որոլ պատմութիւնը չէ 
ազատ բարեպաշտ խաբէութիւններէ։ 

Անտեղի է նաև ասելն նղիշէիէ թէ ձՆբրև ընթերզան զգիր 
պաղատ տնազ Հալոզ աշխարհին առաքի թագալորին*, ստուգելու 
համարք թէ կո*ր արդարև ի վաղուզ ուխտ կամ դաշն ի մ էջ Հալոզ 
և Հռոմալեզւոզ՝ ճրագում մաաեանր ի մէք եկեալ ընթերզան9։ 
^աշնակզութիւնն Հալոզ ընդ Հռոմալեզւոզ էր հին։ Նւսեբիոս գիտէ 
զՀալս ի սկզբանէ 1 #5 ալսինրն Պոմպէի ժամանակէն, բարե¬ 
կամ ք նիզակակիզ և դաշտնա։.որ Հռոմալեզւոզ• մանաւանգ թէ մասն 
էին հռոմէական պետութեան Միջագետազ հետ Հալք, որոզ պատ– 
ճառաւ ալեչափ պատերազմներ եզաՆ են Հռոմալեզւոզ ընդ Պար– 
սիզյ թէպէա ուրիշ գաշամբր երիզս թողան Հալր Պարսիզ9 ինչպէս 
առ ՑովիանոԼք առ Կոստանգալ և առ Վ^աղեսի ւ9 մինչև եզ ալ առ 
մեեալե &՝էոգոսիլ (379—395) բաժանումն Հալաս տ անի ք մեեագոլն 
մասն ինկաւ Պարսիզ9 փորրագոլն մասը միալն՝ Հռոմալեզւոզ։ Այւր 
գաշանզ առաքինը9 որ եղաւ առ Տովիանոսիւ և որով թողան Հալր Պար– 
սիզ՝ կը լիշէ Ւուզանգ*–ձՆբրև եղև խաղաղութիւն ի մէք թագաւո 
րին 8ունազ և ի մէք թագաւորին Հալոզ Նապհոլ՝ ուխտիզ նամակ 
գրեալ և կնրեալ տալը թագա լորն Շունազ թագաւորին Պարսիդ։ 
Ել գրեալ էր լուխտիզ նամակին ալսպէս♦ եաու Հ>եզք ասէ9 գներին 
Հազար որ է լԱրուեստանի, և զՄիքագետս Ասորոզ♦ և մէքաշխարհին 
Հալոզ ձեռնաթափ եմք ասէ« թէ կարասզես լաղթել նոզա և արկանել 
ի եառալութիւն՝ ես ի թիկունս ոչ եկիզ նոզա։ Արդ ի նեղ ուրեմն 
անկե ալ թագալսրն Յունազ, և ի նեղին վշտի զալս ձև օրինակի 
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ր անիցն կնրէր մուրհակ և տայր թագա լորին Պարսից 9 և ապա Հո¬ 
ղս պր էր ի նման է* (ք^ուզ* <1*« ՒԱ#)* ֆուգանդ գիտէ նաև վերջին 
բաժանումն առ. մեեաւն Թէոդոսիլ«—<Ապա դեսպանդ և հրեշտակր 
երկուց թագաւորացնք Շունացն և Պարսից» միմեանց աո. միմեանս 
երթևեկէին։ Եւ այնուհետև առնեն խորհուրդ միաբանութեան հա• 

լանութեան ընդ միմեանս թագալորն Յունաց և թագաւորն Պար– 
սից♦ և լալ համարեցան զաշխարհն Հալոց ընդ երկու ի մէջ իւ– 
բեանց բաժաներ (Ւուզ* Ա#)* ք1 մեՆէն Ւէոդոսէ մինչև ի Փ՝էո– 
գոս փոբր անցաՆ էր 13 կամ 14 տարի• ուստի ոչ ք^էոգոս և ոչ 
պաշտօնեայչ» նորա կարէին անգիտանալ ալսորիկ և ոչ Հայր9 որոց 
*էիրն էր նամակք ինչպէս կ՝ըսէ Փարպեցին9 կամ գիր պազատանաց> 
ըստ Եղիշէիք և ոչ պահանջելսլ նիզակակցութիւն զօրոլթեամր դա– 
ղանցւ 11.ւգա աւելորգ էր մատեաններ մ էջ բերել ստուգելու համար 
Հպալոց գաշնակցութիւնը։ Օւստի անիրաւ է թ շնա մ անելն Եղիշէի 
ղՄարկիանոս իբրև 4ւանարի»ք և զպաշտօնեալս նորա կոչել օւանարգ 
և վատթար արանցք միանգամայն և անաստօւաՆր»* IIրգարև ան¬ 
հնար էր Մարկիանոսի օգնել Հայոց՝ հակառակ դաշանց» Հառանց 
երկիւղի մեՆի և անսպառ պատերազմիոք ինչպէս կ*ըսէ €հաթըր– 
Հեանք և ալս այնպիսի ժամանակ՝ մինչ €արդարև պետութիւնն 
Հռոմալեցւոց ի մեեի Հգնութեան էր լերեսաց Հոնացն, որ զԱատե– 
ղալ գումարեալ էինք և Հշգիւ իսկ ի նմին ժամանակի (450 — 451) 
էր Մարկիանոս ի պատգամաւորութեան ընդ ահագինն Մտտիղայ 
աբրայի նոցա*։ 

\*որենացին յետ պաամելոյ (Գլ* րԼ»)է թէ Մրիստակէս գարձաւ 
ի Նիկիայ Հրսան կանոնեալ գլխովր» ժողովոյնք և Պ*րի*էոբ Հյաւել 
սուղ ինչ գլուխս յինրենէն՝ ի վախճանի նոյն գլխոլն կը յաւելու* 
«քայց սրբոյն Գրիգորի գարձեալ ի նոյն լերինս՝ ոչ ումեր յետ 
այնր լաւելոյր երևել մինչև ցվախճան»։ &՝է ի՛նչ լերինր էին* յա– 
ռաջա գոյն լիղուաՆ չէ• յաջորգ Ղ*Ա. գլխէն կ՝ ուս անինչ» 9 թէ *Ւա– 
րանաղեաց գաւառին «Մանեայ այրչ»Ֆ կոչսւաՆ լեռներն էին։ Խորե– 
նացին կ ու տայ պատճառը^ թէ ընդէր ալն լերինր կոչուեցան Ս՝ա– 
նեայ այրչ»։ Ըււա Խորենացւոյն՝ որպէս թէ Մանեայ անուն կին միք 
Հռիփսիմեանց ընկերներէնյ չկրնալով հետևել ընկերներուն՝ մնաց 
ի լերինս բանագնաց ի չլարանձաւս կամ լալրԱք որր յանուն 
նորա կոչուեցան Մանեայ այրչ>*—«Ա|հ ասասցուր թէ էր ազագաւ 
կոչի նա Մանեայ այրչ»։ ՝$անզի էր կին ոմն Մանեայ անուն յըն– 
կերաց սրբոց Հռիփսիմեանցնք որպէս զնունէ Վ^րաց վարդապե¬ 
տուհի* որ ոչ շութափեաց հետևել նոցա ի գնալն առ մեզ9 գի- 
տելով զամենայն տեղիս՝ Մստուեոյք բնակեցաւ ի լերինս լալսմիկք 
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յաԱււ* ինչ բարանց* վասն որոյ կոչեց աւ անուն լերինն Ս՝անեայ 
տ1ՐՔ * 1ՈՍ ա1Ս (եոէոյ բնակեցալ և սուրբն ԳրիգորՖ։ Ծայց քնչպիս 
ապրելյաւ Գրիգոր այն ամայի լերանց մեջ, և յառաջ քան գնա 
Մանեայ♦ թերևս ագռաւներ կսպասաւորիին նոցա, որպիս երբեմն 
Եղիայի։ 

Գրիգորի, թՈէԱՈէԼ եպիսկոպոսութիւնը երթալ ՛ճգնելն ի լերինս՝ 
դիակ նաև Մդաթանդեղոս, բայց Մանեայ անուն կին Հռիփսիմևանց 
ընկերներին՝ չգիտեր ամենևին։ Խորենացւոյն հՄանեայ այրքն* առ. 
Մգաթանգեզոսի ի *ՄանայարբՖ, իբրև անուն անապատի։ (Էստ Ագս, 
թանգեզոսի՝ ոչ Տրդատ և ոչ այլ որ գիտիր, թի Լուսաւորիչ ու– 
նիր որդիս։ Երբ Գրիգոր թորԱով զեպիսկոպոսութիւնն սկսաւ էր– 
թալ բնակել անապատ նւեղեր՝ թագաւորը կաղաչիր գնա բնակել 

■ առ. իւ֊ր* բայց Գրիգոր չառաւ յանձն։ Շայնժամ ոմանր ի տեղեկաց 
իմացուցին Տրդատայ, թի Գրիգոր ունիր երկու որդի։ Նսկոյն Տըր– 
դատ մարդ ղրկելով քէրէք տուաւ զնոսա, և նորօր հանդերձ ելաւ 
ի խնդիր Գրիգորի, զոր գտնելով Գարանաղեաց գա լառին Մտնար 
արր կոչուաՆ տեղը% տուաւ նմա ձեռնագրել կրտսեր որդին \Լրիս– 
տակիս փոխանորդ իւրէ ԱՀա Մգաթանգեղոսի պատմութիւնն* «Ա– 

-ռեալ Գրիգորի զոմանս յաշակերտացն յիւրարանչիւր մենաստանաց։ 
երթեալ լեռնակեաց, մենակեաց, սորամուտ ք Նակախիթ եղետլ, 
զառօրիականն խոտաբուտ ճարակօրն վճարել։ «« • Նսկ թագաւորն 
շատ աղաչեաց զԳրիգորն վասն հանապազորդ ընդ նմա կալոյ, զի 
ընդ ինրեան շրջեցուսցի♦ որում ոչ հաւանեալ չառնոյր յանձն, 
այլ յանապատ տեդիս հաճեալ իր բնակել։ •«» Նսկ իբրև կարի կա* 
րօտեալ թադաւորն աշխարհաւն հանդերձ զնմանի, զի ի միք նոցա 
բնակեսցի՝ յայնմ ժամանակի լոլան յոմանց ի տեղեկաց, որ գիտակ 

^արարին զթադաւորն վասն սրբոյն Գրիգորիք զի յառաջ ի մանկու• 
թեան տիսն իր ամուսնացեալ և երկու որդիս ստացեալ, որոց ա– 
֊ռաջնոյն Վ^րթանիս*«« և երկրորդին* (Նստակիս*..։ Նբրև լուաւ զայս 
֊ամենայն Տրդատ% վաղվաղակի առա բիր երիս աւագս փ առա լորս 
պատուականս հրովարաակօբ հանդերձ, զի զերկուս որդիսն Գրի- 
գորի վաղ առ նա հասուսցեն։ Նբրև եկին հասին նոբա (երկիրն 
Հայոց• թագաւորն նոբօբ հանդերձ ի խնդիր ելանիր սրբոյն 
Գրիգորիապա եկեալ գտանիր զնա ի Գարանաղեաց գաւառին, 
ի լերինն որ կոչի Մանայարբ, յանապատին։ Աւպա աղաչեաց թա¬ 
գա լորն Տրդատ զսուրբն Գրիդորիոս, զի փոխանակ այնր ղի ոչ հու¬ 
լան եց ալ նա գալ և շրջել ընդ նմա և սիրեաց զմենաւորութեան 
կեանս՝ ձեռնադրեսցի տացի նմա եպիսկոպոս գորգին իւր զ(Նստա¬ 
կիս, զոր ձեռնադրեաց յեպի սկո պոս ութի ւն փոխանակ իւրՖ։ 1Րայյ 
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ակաւին, ըստ Մգաթտնգեղոսի, Գրիգոր կը շքՀէը Հանդերձ ||Ւ|1ս– 
տակիսիւ ուսուցանել բտնիւ և գրով մինչև ի վախ՞ճան իւր* —Հ&սկ 
մեՆ արքեպիսկոպոսն Գրիգոր սուրբ որգւսվն իւրով (Գստակիսաւն 
և ամենալն երևելի օգնականօքն զա մ են ալն աշակերտելովքն շրքէր 
և հաստատեր զնոսա կալ ի պատուիրանին ճշմարտութեան»։ 

\\,լլ է պատմութիւն Ւ*որենացւոյն և աւելի բս էն ալ. որ« ալսին– 
քրե թե Գրիգոր *սիրեցեալ զլերինս և ղամալոլթիլն և զհանդալւ– 

տութեամբ մէՈաց յինքետն կեալ, որպես զի խօսեսցի ընդ Մստուեոյ 
անզբաղապկսք փոխանորդ իւր թողլով գորգի իւր զէհստակէս՝ ինքն 
եկտց ի գա լառին Գարանաղեաց ի լերինն Ս՝ անեալ ալրս»«• սակալն — 

կը լաւելու—ընգ ժամանակս ժամանակս լալտնեալ շրջեր ընդ աշ¬ 
խարհս ք հաստատեր ի հաւատս զաշակերտեալսն։ է ալց իբրև եկն 
(հստակէս որդի նորին ի ժողովոլն *Նիկիոյ% այնուհետև ոչ ևս երևե– 
ցաւ յայտնեալ ումեք.*. այլ ի Սանեայ այրն կեցեալ աներևութաբար 
ամո բազումս։ փոխի մահուամբ ի կարգս հրեշտակտց. և հովուաց 
գտեալ գնա վախճանեալ ի նմին տեղւոջ թաղեցին , ոչ գիտելով թե 
ո ոք նա իցե։ իսկ նոցա, որք Փրկչին մերոյ Նննգեանն 
եղեն խորհրգան՚ուք՝ լինել և աշակերտի նորա լ զարկմանն սպա սա¬ 
լոր ք։ Ել ՆաՆկեալ ամս բազումս աստուաՆային իմն գոգցես տես– 
չութ ետ մբ, իբրև գՄովսԷսն զալն ի հնումն, զի մի ի պաշտօն աՈւ– 
ցի ի գեուահաւատ բարբարոսացն ազգաց։ Նսկ յորժամ սերտեալ 
հիմնեց տն հաւատք կողմ անցս այսՈցիէլ զկնի յետ բազում ժամա– 
նակտց յայտնեցան ճգնաւորի ումեմն Գառնիկ անուն կոչեցելոյ9 և 
բերեալ եգան ի գեւղն Խորդան նշխարք սրբոլն Գրիգորի»։ 

Ւ ուզանդ է որ կառնու ինչ ինչ յաւանդութեանց զԳրիգորե՝ կր 
թուի ակնարկել զբնակել նորա յանձաւս, սակայն չգիտեր Մանեայ 
ույրք կամ Ման ալար ք, այլ կու տայ տեղւոյն (\սկիք անուն , և կր 
դնէ գայն ոչ ի Գարանաղեաց գաւառին ք այլ յան ապատ ի ուրեք 
մօտ յակունսն Մրաեանւոյ*– ձԳինգս այս ուներ վիճակ բնակու– 
յթեան զան տ պատն, ուստի բղխեալ հոսեն ակունք Նփրատալ գե– 
տոլն. անդ բնակեալ ընդ Նազս վիմացն ուր յառաջու կայանքն 
եին մեՆին Գրիգորի առաֆնոյ»։ ք՝ ուզանդ, որ աւելի հին եք ուստի 
4ւ աւելի ազատ հետզհետե տարաՆսւաՆ վկայաբանութեանց աք– 
դեց ութ են են, յետ պատմելսյ համտռօտիւ զգարձն Տրդատայ ի ձեռն 
Գրիգորի (Ւուզ* I1* ք.)։ կը յաւելու• «Որոյ (Գրիգորի՝) ընգ նմին 
կըսեր որդին Արիստտկես հօրն էր գոր^ակէՅ եպիսկոպոսակից յա– 
մ են այն ընթացս վարգապետութեանն զամենայն աւուրս կենաց 
իւրոց մինչև յօրն քրիստոսակոչ հանգստեանն իւրոյն։ Այս պատ– 
մութեան ոճէն դիւրին ե տեսնել, թե ք*ուզանդ զԳրիգոր և զորա 
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գիս նորա ի սկղբանէ և միշտ գիտէ ի միասին։ ի բանս անդ. 
Ւ ուզան գալ ամենևին ակնարկութիւնյ թե որ դիքն Գրիգորի ւքնացան 
էին անՆանօթ ի ^ապագովկիա, և լետոլ ուրեմն Հանկարծ ի տե¬ 
ղեկանք Նան ուղտն և կոչուեցան ի Լալս։ Ջէ անհաւանական թէ 
Գրիգորք ըստ ոգւոլ ժամանակինք համ արելով մեՆագոլն սրբութիւն 
շինել լեռնակեաց, մենակեաց՝ կ*առանձնանար երբեմն երբեմն ի 
մենաստան ուրեք* րա1$ թե թոՂ°*~9 Ւ սՍվաո– ի*֊ր հօտը և մեռաւ 
լանՆանօթսք մինչև թաղել ի հովուաց լանգէաա և ապա լալտնեը 
մարմնոլ նորա աեսլեամբ% զալս չեն գիտեր ոչ Հեգաթանգեզոս և 
ոչ Ւ ուզանդ* մանալանգ թէ ք՝ուզանդ անդէն իսկ աո. կենդանու֊ 
թեամբ Գրիգորի գիտէ զԽորգան կալուաՆ Գրիգոր ի յ ուր կը բնա֊ 
կէր նայ ուր և թաղուեցաւ*—&Նսկ սոցա (Գրիգորի և որգւոլն տե¬ 
ղիք բնակութեան և շիրիմ ք հանգսաեան—մեՆին Գրիգորի* ի 
րանազեաց , գաւառինյ ի գեւղն որ անուանեալ կոչի Խորդան ք և 
Հերիսաակեալ որգւոլ նորա% լՆկեղեաց գաւաոինյ ի Խիլե աւանի, ի 
կալուտՆս Գրիգորի հօր իւրոլն։ Ւ գլուխն լալանապէս կ$ըոէ, 
թէ ինչ։գէս Տովհաննու և Հեռաքելոց մատուռներն ի Տարօն* նոլն– 
պէս եկեղեցին Խորգանու ձվասն գերեզմանածն հալրապետին Գրի֊ 
գորի% կանոն ալ—ալս ինքն սովորութեամբք ի վաղուց—ի հալրապե- 
տացն և ի թագաւորացն պատուեալք լին էին*։ Հեպա Ֆուգանդ չգի¬ 
տեր ամենևինյ թէ նշխարք Գրիգորի թաղեցան ի հովուաց լանՆա- 
նօթսյ մնացին €ՆաՆկեալ ամս բազումս*** և լետ բազում ժամանս։–* 
կաց լա լան եցան* տեսլեամբ, *և բերեալ եգան ի գիլզն Խորդան*։ 

Խորենացւոլն Ղ*Ա# գլխոլն վերջին մասն ունի Գրիգորի համա- 
ռօտ ազգաբանոլթիլնը։ «|)ա, կըսէյ որպէս ամենեցուն լալան ի է 
(իմա ի զրուցաց^յ աշխարհաւ Պար թև ք գալաոաւ Պահ լալ ք լազգէ՞ 
թագ աւորեալյ զատուցեալ Ար շակունիյ ի ցեղէ ՀՏուրենեանյ ի հօր է 
Հենակ կոչեցելոլ (ք՝ուզանդ ևս գիտէ զԳրիգոր որդի Հենակալ*—(՝սւզ+ 

Թ»)ք լարևելից կողմանց աշխարհիս մերոլ արևելք Նագեալ մեղ 
և իմանալի արեգական հոգևոր ՝ճաոագալթ 9 ի խորին չարոլթենէ 
կոապաշտութեան ելքք ճշմարիտ բարի և ալսահալաՆ յ երանութեան 
և շինութեան հոգևոր առիթն։ Հերգարև Գրիգոր արժանի է ևս 
մեՆամեՆ գովեստներ ու* սակալն պարտ է խոստովանել անաչառու¬ 
թյամբ—թէպէտ չթուի բազմաց հա՝ճոլ—թէ արդի քննագատու֊ 
թիւնն չկարէ ընդունել Գրիգորի ալս ա զգա բան ութի լեն 9 ալսինքե 
թէ էր նա օրգի Հենակալ ուրումն Պարթևի ։ որ հրապուրեալ 
տաշրէ կու գաՀ ի Լալս ընտանեօ ք իբրև ազգական Խոսրովսւ*– 
կսպաննէ գնա լորսի և ինքն ևս կսպանուի հանդերձ ընտանեօք* 
կ1 ազատի մի ալն մանուկ մի ստնդեալյ ալն է Գրիգոր յ– զոր փախրս֊ 
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տեամբ կապրեցունեն ի կողմանս Շունաց* նոլնպէս լընտանեաց 
\՝*ոսրովու կը փախչուն են զՏրդատ մանուկ կաթնկեր ի գուռն կար 
սերէ Մ անկան մը ազատելն ի կոտորաեէ լա՚ճախ է– ի պատմութեան 
Նորենացւոլե։ (Լլսպէս Արտաշես ք՝. տզալ կազատի կոտորաՆե* կո– 
տորտՆԷ կազատի իբրև տզալ նաև. Պերոզամատն, նախնին ^աւէսա* 
րականաց։ Նթե չենբ սխալէթ երևելի մարդիկ ալսպէս ի տզալու* 
թեան ազատաՆ գնել կոտորաՆԷ՝ նմանու թիւն ե քրիստոսի ազա– 
տութեանն ք^եթղեհեմի մանկան ց կոտորանէն։ Հեղինակ Անակալ 
պատմոլթեաննյ որում ամբողջ գլուխ մի նուիրաՆ ե հ*որե– 
նացին՝ էք ինչպես ինբն ևս կը խոստովանի՝ \Լգաթանգեղոս* -աՑետ 
մ ահուն \Լրտ ալանալ սկսանէր նոսրով թագաւորն Հալոց* * ♦ արշա սել 
ի կողմանս \Լսորեստտնիք մինչև ի գրունս Տիզբոնիք աւար առեալ 
զերկիրն ամեն ալն՝ լապականութիւն գա րձուց աներ զշինանիսա բա* 
ղաբացն և աւանացն ցանկալեաց, ղշկն երկիրն ամենալն թափուր 
և աւերակ թողոլր* ջնջել, ի միջոլ ի բաց կորուստներ խլել բակեր 
հիմն ի վեր ջանալր տաներ համարեր բառնալ զօրենս տէրու* 
թեանն Պարսից։* ** Աւքււ տասն ստեպ ստեպ զալս օրինակ աւար ա– 
ուեալ աւերեին զամենալն երկիր սահմանացն որ ընգ Պարսից թա~ 
գաւորոլթեամբ և իշխանութեամբ։ * ** 

«1*րր1ւ զալն ամենալն չարիս ետես թագաւորն Պարսիցի 
խորհուրդ կոչեր զամենալն նախարարս իւ֊րոլ տէրութեանն*** աղա¬ 
չեր զամենեսեան հնարս ինչ մարթել գտաներ** թերևս ոբ զվրի~ 
ժուց հատուցումն խնդրել մարթասցէ» լերկրորգական գահ իւ.րոլ 
ւոերութեանն մատուցանել խոստանալր, բալց միալն, ասե։ աթո* 
ռովս ես ի վեր եղեց բան զնա։** Արյջ. ոմն ի միջոլ խորհրդևանն, 
գլխալոր նահապետ Պարթևաց, որոլ անուն ԱՆա^ էր» լոտն կա* 
ցեալ ի մեջ անցեալ լիւրմէ ազդեն իբրև ի թշնամւոլ խոստանալր 
վրե^՜ խնդրել։ Խօսել սկսաւ ընդ նմա թագաւորն և ասե• նթե 
մի ալն զալդ նախանձ խնգրեսցես միամտութեամբ՝ զբնակութիւնն 
պարթևական զձեր սեպհական Պա^Հաւ.Ն ի ձեզ գարձուցից» և բեղ 
թագ եգեալ փաէւաւորեցից*** և երկրորդ ինձ կոչեցից։ Պատասխա* 
նի ետ Պարթևն և ասե* Չյէնացորգս ազգի ի^ոլ կեցուսցես դուք 
ալլ ես և եղբալր իմ հարազատ ալսօր հրաժարեսցուբ ի բէ&։ 
3ալնմ ժամանակի հանգերձեցաւ կազմեցաւ Պարթևն եզբարբն իւ* 
րովք հանդերձ ընտանեօբք կանամբբ և որդւովբ և ամենալն աղխիւ 
իւրեանց։ *** Նկեալ լան դի ման եղև նոսրովու լՕւտի գա լառի, ի մաղ¬ 
խազ բազաբիյ ի ձմերոցս արբալութեանն Հալոց։*** Նբրև ետես 
թագաւորն զալրն, զի դիմեալ եկեալ էք աո֊ ամենալն ընտա* 
նեօբ հանդերձ՝ միամտութեամբ հաւատաց ի նա*** և հաներ նստու* 
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ցանէր յերկբորղ֊ աթոո– թտգաւորութեանն։*. * Նբրև եկին հասին 
աւուրք ջերոտ* *. գումարտակ առնէր թագա լորն (նոսրով՝) անդր էն 
արշաւել ի կոզմանս Պարսից։ Նբրև զալն լսէր Պարթևն՝ զերգումն 
ուխտին լիշէր որ րնգ Պարսից ար բալին ուխտեալ էր. նա և րզ» 
խոստմունսն էի չէր զպարգևտցն 9 և ի բուն աշխարհն փափաքէր որ 

կոչէր9 և վատ խորհուրգ ի միտ արկանէր* առնոլր զթա– 
դաւորն մեկուսի նա և եղբայր իւր հարազատ իբրու ի պատ՛ճառս 
ինչ ղբօսանաց 9 իբրու խորհուրդ ինչ խորհելոլ Ը^գ նմա* 1ւ զսու- 
աերսն պողովատիկս թերաքամեալս ունէին* լ անկարծ լեղակարծումն 
ժամանակի գէնս վերտցուցեալ զթտգաւորն գիտթաւտլ կացուցեալ 
լերկիր կորՆանէին։ Մնգուստ ուրեմն իրազգած եղեն իրացն որ ե~ 
զեն. գոյժ աղաղակի ամբոխին թանձրանալր։ Մինչ ալս մինչ ալե% 
նոքա հեծեալ լիւրաքանչիւր երիվարս փախստական լինէին։ իբրև 
ղալն գիտացին նախարարդ հալակոլտ ղօրացն* գունդ գունդ հաաա» 
նէինք զկնի լինէին* ոմանք Ը^դ ցամաքն աճապարեալ հաս անել ի 
խելս կամրջացն առ գրունս Մրտաշատ քաղաքի։ Ղի գետն Երասխ 
լարուցեալ գալր գարիւ և գտրիւ*** Կէսք անցեալ րնգ կամուրջն 
ճԼաղարշապատ քաղաքի զոր և կամուրջ Մեծամօրի կոչեն՝ աճա» 
պարէին հասանել լառ աջ մի ի խելս կամրջին Արտաշատու։ ք1 կիրճս 
ճանասլարհացն արգելին ղնոսա* ի մ էջ արարեալ ղնոսա ի Տափե– 
ր ական կամրջացն գետավէժ առն էին ղնոսա։ Եւ ինքեանք անդր էն 
գարձեալ վալիւք9 ճչով ք և ողբովք9 և ամենալն երկիրն ժողովետլ 
զթտգաւորն աշխ ար էին։ Եւ. մինչդեռ ջերմ ոգիքն ի ծ ո ցոլն չնւ էին 
թափեալ և շունչ վախճանին չև. էր հասեաՀ հրաման տալր ղազ» 
գա տոհմն (Անակալ) սատակել։ 8 ալն ժամ սկսան սատակել և կոտո¬ 
րել* և ոչ թողին լերիտասարգաց մինչև յալն որ բնաւ զաք և 
ղձախ ոչ գիտէր* նաև զի գա կան տոհմն մաղէին ի սուր սուսերի 
իւրեանց։ 8ալց միալն երկու մանկունս լորգւոցն Պարթևին պրծեալ 
ոմն ապրեցուցանէր ի ձեռն գալեկաց ուրոլմն9 և ի կոզմանս 8 ու» 
նաց առեալ փախչէին։*** Իբրև լուաւ ղալս թագաւորն Պարսից«•» 
զօրաժողով լինէր9 խաղալր գնալր9 ասպատակ սփէլէր ղկողմտմր 
Հայաստան աշխարհին* զխօսուն և զանասուն9 գծեր և զտղալ9 զե– 
րիտասարդ և զմանուկ առ հասարակ խաղացոլցանէր ի գերու- 
թիլն։ Աէյ. ոմն պրՆեալ ապրեցուցանէր ի հինէ անտի լորգւոցն 
Խոսրովու թագաւորին Հալոց մանկիկ մի փոքրիկ անուն Տրդատ, 
առեալ գալեկացն փտխուզին ի գուռն կայսեր9 ի կոզմանս 8ունաց։.. 
Նրթեալ սնեալ և ուսեալ Տրգատէս առ կոմսի ումեմն Լիկիանէս 
անուն կոչեցեալ։ ֆսկ որդի Պարթևին9 որ ի կոզմանս 8ունաց գազ» 
թեաց% սնանէր և ուսանէր ի Կեսարիս։ Կապագովկացւոց քաղաքին* 
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և մերձաւորեալ գնա սնոլց գալեր ակն երկիւզի ւն քրիստոսի« և ու 
սեալ ևս զբրիստոնէական դպրութեան հանդամ անս, ընտանի եղեալ 
գրոգ Աստուեոլ և ոէերձևալ լերկիւղ Տեառն, որոյ անուն ճանաչէր 
Գրիգորիոս։ իբրև տեղեկացաւ ի դալեկէն իւրմէ հայրենի դորՆոցն 
որ եզեալ էին* ել և գնաց աո. Տրդատիոս ըստ հեշտ պաշաաման։ 
Ել թագուցտնէր գանձն, և զալն ինչ ի վեր ոչ հանէր, թէ ոլր , 
կամ ուստի9 կամ որպէս կամ զիարդ* գանձն ի Նաո ալութիւն տու– 
եալ ի հնագանգութեան պաշտէր առաքի նորաւօ (\Էգաթ* ք՝, %♦)» 

(էս ինչ* թէ արդի բննադատ ութիւնն չկրնար իբրև վալեր ակտն 
ընդունել ալս պատմութիւնն, և ալս վասն ալլևալլ պատճառաց ։ 
նախ* ըստ ժամանակադրութեան V*որենագւոլն* Խոսրովալ սպանումն 
ի ձերւն Ենակալ եզաՆ է ի կալսրութեան Վ^աղերիանոսի (հ՛որ* 1Ւ* 
Հ&Օ» ալն է լետ 2ն2–ին, մինչ ըստ ժամանակակից պտտմութեան 
\Լրտաշիր մեռաե էր 24:0-ին, աւելի բան 12 ամօբ լառ աջ բան 
զՎ^աղերիանոս։ Երկրորդ* Արտաշիր ամենևին չմտաւ ի Լալս, ուր կը 
թագաւորէր ըստ արտաբին ժամանակակից պատմու թեան Տրդատ 
ք՝, (ըստ Հալոց* նոսրով հալը Տրգատալ մեեի) անընդհատ * և լա- 
ջորգն Արտաշրի Նապուհ սկսաւ դրաւել Հռոմալեցւոց երկիրներէն 
լարևելս, լետ ունելոլ գՎ^աղերիանոս դերի (260), թագա- 
ւորէր ի Հալս Արտաւազգ ոմն, բարեկամ Նապհոլ, մինչև համար¬ 
ձակել տալ նմա խրատ արձակել զեերունին Վ^աղերիանոս։ եետ Ար– 
տ ա ւա զգա էյ իբր 287-ին, համաձայն հաշուոլ I*որենացւոլն 
կը թադաւորէ Տրդատ մենն, ըստ Հալոց* որդի Նոսրովու, ալն 
է Տրգատալ 6, առ. որով (297) եղաւ պատերազմն Գիոկղետիանոսի, 
որ ի ձեռն %աղերեալ աո.ալ ի Պարսից Հռոմալեցւոց երկիրներն 
լարևելս, ընդ որս և զՀալաստան, և Տրդատ հաստատուեցաւ մաս- 
նաւոր դաշամբ (Ւօր* 1^. Տէք*) իբրև թադաւոր Հայոց, նիզակակից 
և դա շնա լոր Հռոմալեցւոց։ Ալսպէս սպանման հալ թադաւորի դա֊ 
ւով լԱրտաշրէ և իբր նՕ-ամեալ ա նէշխ անութեան ի Հալս* չիբ և 
ոչ նշմարանբ լարտաբին ժամանակակից պատմութեան։ Երրորդ* 
ոչ սակաւ կասկաՆ կու տալ նաև Ե*նակ բառին ստուգաբանու թիլ* 
նը, որ կը նշանակէ լունարէն* բունաւոր կամ սպանող, և կը թուի 
լինել մեր անագ բառն, հրահալելի կակուղ, որ ի հնումն համար- 
ոլաե էր սպանող (Ւանասէր ոմն)* 

Փաջ վկայաբանն պատմութեան դարձին Հալոց, որպէս զի 
միացունէ թադաւորութիւնն ու բահանալութիւնը* կը մուՆանէ 
զԱնակ Պահ լալ ցեղէն, որմ է էին Երշակունի թադաւորբ Հալոց է 
Ոչինչ ընդհ ատ ՚ճարտարութեամբ հիւսուաե են կասլադովկացւոլն 
^բիդոբի պատմութեան հանդամանբ։ Սոփիա Ամ աստութիւէ#) անուն 
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կա պա դո վկա ց ի կին մը ըստ գիպաց իմն հանդիպելով Նննգեան 
Նուսաւորչին՝ իբրև, դալեակ կը սնու.ցանկ– գնա քրիստոնեաբար ի 
^ապադովկիա * ի հասանել մանկանն ի չափ՝ կ*երթալ մտանել ի 
Նառալութիւն Տրդատտլ, որդւոլ սպանելուն ի հօրկն իւրմկ, և. 
ապա ի դաոնալ ալս վերֆնոլն ի Լալս՝ լինի պատ՛ճառ, դարձին նո– 
րա ի քրիստոնկ-ու֊թիւնք ալլովքն հանդերձ• պատմութիւն մը% որ 
բոլոր պարադաներովն է– զրոլց* 

V* որենացւո լն գլուխն, որ է– վերջին գլուխ ք*. դպրութեան՝ 
ունի, հանդերձ համ առօտ գովեստիւ զՏրդատալ՝ նորա մտհուան 
պատմութիւնն, որ է– արդարև զարմանալի։ Ըսա հ*որենացւոլն՝ որ- 
պես թե Տրդատ տեսնելով նախարարաց կամ ակոր ութի ւնրլ կը թո- 
զոլ թագաւորութիւնը, կ*երթալ ճգնել ուր ճգնաե եք ^քք,(>է 
նախարարը կը կոչեն գնա, և. երբ չանս ար նա՝ կու տան նմա դեղ 
մահու»—«Սաք կ* ըսկ, լետ հաւատոլն որ ի քրիստոս, ամենալն առա- 
քինութեամբք բացափալլեալ, ևս քան դևս լաճախեր որ ինչ լա• 
զագս քրիստոսի գորՆ և բան• սաստելով և հաւանեցուցանելով 
ղմեՆամեՆ նախարարսն, միանգամ ալն և զամենալն բազմութիւն 
ոամկին՝ լինել արդարև քրիստոսի* որպես զփ վկալեսցեն հալա* 
տոցն՝ ամենեցուն և գորՆքն։ զխստասրտութիւն կամ իմ ասել, 
թե և. զամբարհաւաճութիւն ազգիս մերոլ լիսկզբանցն և ալսր. որ¬ 
պես անհամբոլր բարւոլ և ճշմարտութեան անհարազատ, կամ թե 
բնութիւն ունելով զբարձրալօնութիւն և զկամակորութիւն՝ ընդ¬ 
դիմանան կամաց թագաւորին լաղագս կրօնիցն քրիստոստկանաց, 
զհետ երթալով կամաց կանանց և հարճից։ է\րա.մ ոչ կարացեալ 
ներել թագաւորին, ընկեցեալ զերկրաւոր պսակս՝ զհետ ընթանալր 
երկնաւորին, արագ հասանելով ի տեղի սուրբ ճգնաւորին քրիստո¬ 
սի, Նակամուտ լեռնակեցիկ եղեալ։ Աստանօր ամաչեմ ասել 
մարտութիւնն, ւքան ալանդ թե զանօրենութիւն և զամբարշտու– 
թիւն ազդիս մերոլ և զմեՆի *ողբոց և արտասուաց արժանի սոցա 
զորես։ ք անզի զհետ առաքեալ կոչեն զնա% լինել ըստ կամաց նորա, 
և ունել զթագաւորութիւնն։ Նսկ ի չհաւանել սրբոլն՝ տան նմա 
արբումն, որպես անդ ուրեմն ի հինսն Աթենացի քն 0 ոկրատալ 
պմոլեխինդն, և կամ թե զմերն իսկ ասել կատաղես/լ Նբրալեցիքն 
ըմպելի լեզեաւ խառնեալ Աոտուեոլ մերոլ։ Եււ ղալս արարեալ շի– 
քուցին լինքեանց զբազմսոփալլ ճառագալթն աստուաեպաշտութեանն։ 
Ղենֆ դի տեր ինչ հաւատ կրնալ ըեՆալուիլ V*որենացւոլն ալս պատ– 
մութեան, որոլ նշմարանք անգամ չկան ոչ առ Ւուզանդալ և ոչ 
առ աթանգեղոսի։ հ1որենացին ալս պատմութեան վրաք կարդա¬ 
լով դառն ոզբ ազգին՝ կը կնքե ի*֊ր ք՝* դպրութիւնն ալսպէս* «Ա/Հ 
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աստանօր դագարեսցէ բանս, որպէս աշխատութիւն կրեալ լականաս 
լինել խօսեցեալ մեռելոց։ պատմութիւնս լա զագս սրբոլն Տըր– 
գաաալ "ճշմարիտ է* բանգի արբուցեալ նմա գեղ մահու.՝ զյբկելլան 
ի լուսոլ շնորհաց ճառագալթից նորա, որ թագաւորեաց ամս լի* 

■սուն և վեց »է 
\**որենացին տալով թ ագաւորութեանն Տրդատալ 56 տարիք 

ալն է ըստ իւր հաշուին 287–էն մինչև 343% կը խախտէ թագա– 
ւորաց տարիներն։ Նթէ ըստ \Աորենացւոլն տանբ 56 տարի թագա– 
ւորութեանն Տրդատալ՝ մահ նորա կը հանգիպի 34:3-ին* և որով¬ 
հետև Արջակալ թագաւորութեան տարին լալտնի է, ալն է 350, 
ալսինբն Ս Նբնալ վերջին պաշարման տարին ի Նապհոլ, ընգ որում 

^գորեակից էր լալնժամ Արշակ՝ Տրդատալ մահուա նէն (եթէ գնենբ 
զալն ըստ 1°որենացւոլն 343-^Ն) մինչև ի թագաւորութիւնն Ար– 
շակալ կը մնալ 7 տարի, ուստի և դժուարին լինի զետեղել է^օււ– 
րովու նոտակալ և Գիրանալ թագաւորութիւնն ալս 7 տարուան 
մէջ, մ անաւանգ որ ի սկզբան թ ագաւորութեանն թէ \Աոսրովու թէ 
Տիրանալ անցան են իբր 3 ամբ պարապ։ Ապա հաւանական տարի 
մահուանն Տրդատալ է 337, որ կը հանդիպի մահուան Բոստան– 
գիանոսի և վախճանին 40֊ամեալ խաղաղութեան* և արդարև, իսկ 
և իսկ լետ 337 –ին կքսկսին սպառնալիբ ի կողմ անէ Նապհոլ, և մե– 
Ն ամեն՛ լուգմունբ ի Հալս, մինչև հԽրկ լինել, ըստ \ս որենացւոլն, 
հէԼոմէական միջամտութեան գինուբ՝ թագաւորեցուցանել գ\Աոսրով 
գորգին Տրդատալ։ 

1* լառաջաբանի Ղ*ք՝* գլխոլն Ւ1որենացին, լետ գնելոլ գՏրգատ 
հաւասար Գրիգորի, իբրև գորՆակից և ճգնող նուաճելոլ կողմ անէ 
հաւանութեամբ կամ սաստիւ առպւելութիւնը կու տալ թագաւո- 
րին* —«.քՀսրբոլ և զմեՆԷ և զերկրորգ նահատակէ և զմերոլ լուսա- 
ւորութեանցն լուսաւոր վերակացուէ ճառելով, զի Փրիստոսէ հա– 
նուրց եզելոցո ճշմարիտ թագաւորէ՝ հրաշափտռագունիւ պարտ էր 
անցանել բանիւ, որպէս զգորնակցէ և զհաւասար ճգնողէ մերոլ 
նախաշաւղի և լուսաւորութեանց նահապետի։ • ♦ ♦ Աա զառաւելու– 
թիւն ասեմ աստ գթագաւորին• բանգի խորհելն լաղագս Աստու– 
նոլ՝ գո1գ երկոցունց, իսկ նուաճել ^աւանեցուցանողականաւ կամ 
բոն ա լոր ական աւ բանիւ՝ առ.աւել էր թագաւորին շնորհ»։ 

Ալս համ աո. օա տողբ \° որենացւոլն զվաստակոց Տրդատալ ի 
գորն դարձին Հալոց՝ տասնապատիկ աւելի կշարժեն բան Ադա թան– 
գեղոսի երկալն պատմութիւնն գնիւթական գորնակցութենէն Տրր~ 
դատ ալ, լի անտեղի պարագաներով։ Ըսւո Ագաթանգեզոսի՝ լետ ելիցն 
ի վիրապէն՝ Գրիգորի առաջին գորնն եղաւ ամփոփել Հււիփսիմեանց 
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մարմիններն, որ որպէս թէ անթաղ մնաց ահ՝ էին ի հնձանին։ ^*րի– 
գոլ» խորհուրդ կու տալ Տրդատայ, որ խոզի կերպարանօբ— <ւի կեր- 
պարանս տզբևալոլզ խոզացՀ—֊պատատեալ կը կենար բազմութեան 
մ էշ՝ շինել Հռիփսիմեանց համար վկայարաններտ ժողովուրդը կը 
րերէ անուշահոտ իւղեր, խունկեր, պէսպէս կերպասներ և ուրիշ 
պատուական նիւթեր* իսկ Տրդատ, որոլ ճեռը և ոտը միայն բժըշկ– 
ոլահ էին% կառնու բահ և. բրիչ* փորել հանդստարանաց տեղերն + 
մինչ \1շխէն տիկին և \Աոսր ո 4Էգ ուխտ կը կրեն հողն իւրեանց հան¬ 
դերձներովք որպէս թէ պակաս էին գորհաւորը։ Ցետոյ կը շինուի 
նաև կաթողիկէն, որ ցուցուահ էր Գրիգորի ի տեսլեան։ 

Յէա շինութեան վկա յարան ացն և կաթ ողիկէին՝ կսկսի Գրիգոր 
Տրդատաւ հանդերձ չրֆել գաւաււ գա լառ., կորհանել ոչ միայն կո֊ոց 
արձաններ, ա||1ւ մեհամեհ մեհեաններ, և այն% սըանչելեօը։ Ս^ս– 

պէ ս կը բանդին մեհեանը յԱրտաշատ, ի հորդան, յԱնի, յՆկեղեաց, 
ի *Ներջան, և յետ դարձին Գրիգորի կաթողիկոսո^թեամբ Վ^ահե֊ 
վահեան մեհեանն ի Տարօն, ոչ աո.անց մեհամեհ նշանաց։ Iձ լսպէս 
ի կորհանե/ն Տիւր դից մեհեանը մօտ լԱրտաշատ՝ բազմութիւնը 
դիւաց իբրև զօրաց գունդեր կը կո.ուին ՛ճակատ առ. ճակատ• — 
«Երևեալ դիւացն ի նմանութիւն առնևձիոյ բազմութեան և կո*զ~ 
մութեան գնդի, և հետակազօր մկնդաւորբ և սունաւորը առ.աջի 
ընթացեալբ ի կերպարանս մարդկան նմանութեան, նիզակօը և 
նշանօը, ի զէն և ի զարդ վա ռեալը, մեհաւ գոչելով զա ղադակ 
հարեալը փախստեայը յԱնահտական ի մեհեանն անկանէին, ուստի 
ընդ հասեալսն կռուէին♦ նետս անոյժս և ըարավէժս թանձրա- 
թափ ի վերուստ ի շինուահոցն ի խոնարհ զմարդկաւն ցնդէին, 
սակաւ մի զարհուրեցուցեալ զնորահաւատս մարդկանն։ հսկ սուրբն 
Գրիգոր իբրև տեսանէր զայն% նշան տէրունական առնէր* և դի– 
մեալ ի դուռն մեհենին% ամենայն շինուահը մեհենին ի հիմանց 
դղրդեալ տապալեցան, և լուցեալ յանկարհօրէն փայտակերտն հըր~ 
դեհեցալ ի տէրունական խաչէն զօրութենէ, և հուխն հառացեալ 
մինչև յամպս հասանէր։ Եւ. ամենայն դևքն ի փախուստ գարձեաԼ 
առաջի մարդկանն երևեցան, ղօձիս արկեալ և զճակատ հարեալ և 
զճիչ բարձեալ մեհաձայն գոչելով ասէին, թէ Վայ ւ/4ր^> զի յամե– 
նայն երկրէ փախստական արար զմեզ Ցիսուս որդին Մարիամու 
դստերն մարդկան« և աստի ևս ի ձեռն մեռելոց և ի ձեռն կա֊ 
պելոց եհաս մեզ փախստական լինել* Աքք. ի յո դիմեալ փախիցուբ, 
զի փառըն նորա լցին զտիեզերս։ Այյ երթամը մեը ի բնակիչս լե* 
րինն հաւկաս ի կոզմանս հիւսիսոյ, թերևս հնար լիցի և ապրեալը 
լիցուը« զի առանց հանգստեան զօդս կոհեալ, անջատ զմեզ ի բնա• 
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կո սթերն է մարդկանք կատարել զցտնկոսթիսն կամաց մերսց նոքօք։ 
Ել զալս պսացևալ ասւա§քի ամևնեցսւն♦ զի մարգիկն որ լոսան% ա- 
էւասել ևս ի հա սա աս հասաաաեցան ամենեքին։ Ւս^ սևագունդ 
դիսացն աներևոլթ եղեալ չքոտեալ ի տեղսոլն իբրև զՆոսխ պակա¬ 
սեց ան։ իսկ մարգկան հասելոցն անդեն քանդեալ զհիմունս մնա– 
ցեալս ա սերեին) և զգանձս մթերեալս՝ աղքատաց, տարւապելոց Տս 
չքա սորաց մասն հանեին։ Եւ զգա սա ակեր տն և զսպասասորսն քըրա 
մսվքն հանդերձ և նոցին գեանովքն և սահմանօք ի Նաւսալոսթիսն 
նոսիրեցին եկեղեցսսյ սպասասորոսթեան» ՃԸփ 

հոլն նշանք կը կրկնոսին ի կորՆանման մեհենին ՀՐարշիմի– 
նեալ ի հորդան—«կերպակերպ նմանոսթեամբք դիսացն փախստա¬ 
կան լինելով անկանեին ի կողմանս ^աղտեացՅ։ %արձեալ ի կոր– 
Նանման Անահտական մևհենին լՆրեզն ի դա սա էլին Եկեզեաց% <ւի 
նմանոսթիսն վահանասոր զօրոս ժողովեալ դիսացն մարտնչեինք և. 
մենագոչ բաբբտտւով զլերինսն հնչեցոսցանէին• փախստական լի¬ 
նեինք և ընդ փախչելն նոցա կորՆանեալ բարձրաբերձ պարիս պքն 
հար թե ցանն։ Ասելի զարմանալին կը պատմէ ստոսգապատոսմն Ա– 
գաթանդեզսս ի կորՆանման Վա հեվ ա հեան մեհենին Տարօնոր Պ՝ևք 
կը ՆպՆկեն մեհենին դոսո֊ը* բա1$ հոզմ սաստիկ փչելով խաչանիշ 
փալտէն* զոր ոսներ Գրիգոր ի ձեէսին՝ ոչ միալն կը տապալե ահա¬ 
գին շինոսաՆնք ալլև բոլոր նիսթ ասերակին—քարք փալտ, ոսկիք 
արՆաթք նաև սպանոսաՆ քոսրմերոսն ոսկրոտինք անհետ լինինք 
այնպես որ նշմարանք անդամ չտեսնոսիր*—^Նբրև դտլր ի կողմ անց 
Ձոսնաց% բարձեալ բերեր նշխարս ինչ լոսկերացն մեՆի մարգարեին 
երանեալ Մկրտչին 8ովհաննոս9 և զսոսրբ վկալն քրիստոսի զԱթա– 
ն ագին էսն: իբրև եկին հասին լանդիման մեհենացն մօտ ի գետն 
Նփրատ՝ կամեր հանել զնոսա ի բարձրասանգակ տեղիս մեհենիցն9 
կրրՆանել զբագինսն և շինել զվկալարանս նոցա։••• Հրաման ետ 
Գրիգոր զօրականին և իղխանացն որ ընդ իլրն Էինք զի ելցեն մըր- 
Հօ ք աապալեսցեն զշինոսաՆս բագնացն։ Նլեալ շատ ջանա ցան և ոչ 
կարացին զգոսրս բագնացն գտանել զի ի ներքս մտցեն9 զի ՆաՆ– 
կեցին դևքն ի նոցանէ♦ և ի կողմ անցն արտաքոսստ ք անացան ք և 
ոչ գՆեաց երկաթ գորՆսոլն։*** Նսկ Գրիգոր աուեալ զնշան տերու¬ 
նական խաչին% ել եկաց ի ձորակեն լանդիման բարձրաբերձ տե– 
զսոլն շինոսաՆոլն և ասէ* Հրեշտակ քո9 Տեր> հալաՆեսցԷ զնոսա։ 
Եւ ընդ բանին հողմ ոսժգին բղխեաց ի խաչանիշ փալտէնք զոր 
ուներ ի ձեո-ին իսրոսմ սուրբ եպիսկոպոսն« և երթալր հողմն լցեալ 
լերինն հասասարք և չոգաս հարթեաց տապալեաց ընկեց զամենալն 
շինոսաՆն բագնացնք և ալեչափ կորոլսք ղի լետ ալևորիկ ոչինչ 
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լալն մ տեղւոջ նշմար էր գտ անել, ոչ քարի և ոչ փայտի, ոչ ոսկի և 
ոչ արՆաթ* ոչ բնաւ երևէր թէ 1^աէ անգ։ Եւ կոտորե■* 
ցան մարդիկ պաշտաման քրմութեան որ ի տեղւոջ անգ էին, և 
անհետ եղեն ոսկերք նոցա» (Աք* 4&Ե*)* &*երևլա հալեցան կամ լու* 
նան ի շոգի։ 

ք^ողլով վայր մի ղԱգաթանգեղոս% գանք ուրիշ պատմագրի մը, 
այն է Ւուզանդայ։ Ւ ուզանդ ևս չէ անտեղեակ երևելի երևելի դի¬ 
պա ց դարձին Հայոց։ &՝երևս զարմանալի թուի եթէ ըսենք, թէ 
ֆուգանդ, որ րամրասուաՆ է իբրև առասպելախօս՝ պատմական է 
մանաւանգ քան վկայաբանական։ Օ՛ր չափ պարզ է և պարզոլ– 
թեամբն ՛ճշմարիտ աո. ֆուզանգալ պատմութիւն աո.աչին քրիստո¬ 
նեական շինութեանց ի Տարօն, լի մանր մանր տեղական հանգա– 
մանօք, ամենևին առանց յաւելուաՆոլ հրաշալեաց։ Օրինակ մի 
միայն բաւական է ցուցնել ֆուզանդալ պատմութեան ոճոյն 
աարբերութիւնն Ագաթանգեղոսի պատմութեան ոճէն։ է՝ ուզանդ 
խօսելով զհանիելէ՝ «էյ։ սա, ասէ, ազգաւ ասորի, ունէր ղաս* 
տիճան գլխաւորութեան Տարօնոլ, ի մեՆն և առաջին եկեղեցին, ի 
մայր եկեղեցեացն Հայոց• զի յառաջ նախ անգ շինեալ էր (Գրի– 
գորի) զսուրբ եկեղեցին և ուղղեալ սեղան յանուն Տեառն։ Նոլնպէս 
ի ներքո է քան զնա Մարգարէանոցն Տովհաննու, նոյնպէս մօտ ի 
տուն Տեառն Հանգիստ առաքելոցն։ Այս տեղիք վասն յա ռաջա կար¬ 
գս լթեան, կանոնաւ ի հայրապետացն և ի թագաւորաց պատուեալք 
չինէին, որպէս ի Գարանաղեաց գաւառին յեկեղեցին հորդան ու 
ււլա տոլին վասն գերեզմանացն հայրապ ետին Գրիգորի։ Օոյնպէս և 
զլի շատ ակս թագաւորին Տրգատալ որ արժանին լեալ էր նախաՆա– 
նօթ ի քրիստոսն հաւատոց, զի սիրելի էր աշխարհին պատուել 
զլառաքընՆալն քրիստոսի զթագաւորն իւրեանց Տրդատ« նոյնպէս և 
զլառաջեպիսկոպոսն զնախավաստակն Գրիդորիոս« սոյնպէս և ի դա¬ 
լա ռն Այրարատեան զնտխավկալսն քրիստոսի, ուր Գայիանէն և ձ*ռիփա 
սիմէն կային իւրեանց հանդերձ դորՆակցօքն* սոյնպէս առա լել և 
զնախեկեզեցին (էլաթողիկէն^։• •» Այս տեղիքս սմա (Գանիելի՝) էին 
յանձն հանդերձ գաւառօքն* և էր սորա ընկալեալ°զքորեպիսկոպո– 
սութեան ձեռնադրութիւն աստիճանի ի ձեռաց մեՆին Գրիգորի 
յաւուրս լորում կորՆանեաց ղբագինսն մեհենիցն Հերակլեալ, այ¬ 
սինքն Վ^ահադնի, որում տեղւոլ Աշտիշատն կարդացեալ։ Տորժամ 
յանապատաց ի շէնս իջանէլւ% ի դլխաւոր տեղիսն եկեղեցեացն լխ 
նէր։ Տաճախ լակն աղբերն ի ներքոլ սարաբարձր մեհենատեղւոյն 
Հեր ակլեալ, որ կալ գէմ լանգիման լերինն մևՆի, որում Օուլն (Տաւ– 
րոս՝) անուանեալ կարդան, ի բագնին տեզւոջէ ի բացադոյն իբքև֊ 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 379 - 

ջլարընկէց մի ի ներքո յ կուոէ, ի քոյ^ն ՆորՆ որակին, ի սակաւ ան* 
ա աո֊ ակին, ի հացուտ պուրակին, որում տեղւոյն իսկ Հացեաց 

–դրախտն կոչենւ Այււ այն աղբիւրն է, լորում առնէր յայնժամ 1ւս 
վաղ մեեն Գրիգոր զմկրտ ութ՜ի ւնսն զօրացն բազմաց»: Արդարև 
կ՚ակնարկկ, բայց որ չափ հարևանցի, թկ հնշանօջ ինչ եղելովդ* 
կորՆանեցան բագին ջ մեհենիցն» (կուր,ւջ), բայց չըսեր ամենևին 
թէ մեհեաններ ջանգուեցան, այլ թէ, ինչպկս բնական կր% <Լլա– 
նուն աստուաՆութևանն սրբեցան և եղեն տուն աղօթից և տեղի 
ուխտից ամենայն ումեջ՝Ֆէ ՀՀայս ամենայն գիտկ– Ւ ուզան գ. բա(9 
թէ ե. Հռիփսիմեանջ տանեցան այնպէս անհնարին, ինչ- 
պէս կը պատ մ է Ագաթանգեղոս * թէ ի վախ՛ճանի Գրիգոր ընկեցալ 
ի վիրապն, ուր մնաց նա հնգետաս ան ամ, կերակրելով օրը նկա¬ 
նակով մի, զոր կը նետեր նմա կին մի այրի* թե ի վախճանի այն 
հնգետասան ամաց Տրգատ փոխուեցալ ի խոզ և գրեթե բոլոր բնա– 
կիչբ բաղաջին այսահարեցան« թե Գրիգոր հանոլեցաւ վփրապէն 
երկնային տեսլեամբ* թե ի կորեանելն մեհենից գունգջ գունգջ 
դի լաց կք երևեին ի կերպարանս վահանաւոր զօրաց* թե ի մ կրտել 
Գրիգորի բիւրաւորներ% գետին ^ոլ֊րերը դարձան յետս, Նազեց չոլս 
սաստիկ, և օՆման իւղն սկսաւ ման առնուլ շուրջ զբազմութեամ- 
բըե՝–այս և այլ սոցին նման սջանչելեաց նշմարանքն անգամ չկալ 
առ. Ւուզանգայ, թեպետ ինչպես տեսանք՝ մկրտութեան տեղն ան¬ 
դամ կը յիշե Ւուզանգ։ Արդարև զարմանալի է, որ ֆուգանդ, որ չէ 
ազատ ի պատմելով նորանշանս% ի դարձին Հայոց Ագաթանգեղոս ե 
պատմուաՆ հրաշից և ոչ մին կը յիշե1 

Ալս չափ բա լական համարելով վասն դարձին Հայոց* գանք Լօւ– 
սաւորչին տեսլեան, զոր կը դնե Ագաթանգեղոս իբրև մարգարկու– 
թ-իւն, և որ կը Նառալե մեզ գտնելու Ագաթանգեղոս ի *ԷԸՈ9 լօրին– 
ման խոլականը։ Ագաթանգեղոս ի մատեանն ոչ թե։ ըստ բանից 
մատենագրին, գրուաե ե յոլնարկն կամ հալերէն ի սկզբան *Ւ* 
գարուն Ագաթանգեղոս անուն քարտուղարե Տրգատայ նորին իսկ 
Տրդատալ հրամանաւ-օւՀրաման հասեալ առ. իս ոմն Ագաթանգե¬ 
ղոս, որ ի քազաքե ի մեեն Հռոմայ* ♦ • հասեալ ի դուռն Արշտ– 

■ կունւոյ, յամս քաջի առաքինւոյ ուժեղ և պատերազմող Տրդատալ՝»,- 
այլ վկալաբանութիւններե կամ զրոյցներե (1^011(16) հաւաքուաե և 
գրուաՆ հալեր էն ձեռամբ միոլ լաշակերտաց թարգմանչաց Ե* գա¬ 
րուն կիսուն, ալն ե իսկ և իսկ զկնի պատերազմին վարդանանց, 
որոլ պատմութիւնն իբր թե ի տեսլեան ցուցուաՆ ե դար– 
ձեալ ըստ վկալութեան նորին Ագաթանգեղոսի։ ք^անիբույն հեղի¬ 
նակն բալա կան չհամարելով առնել գԳրիգոր Արշակունի թագա– 
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ւ.որաց ազդակից, խո ստո վանող և ճդնաւոբ՝ կընի գնա նաև. տեսա֊ 
նող և. մարդարի։ ֆ՝ոդլով ^րի*էոըի տեսլեան ուրիշ մասերն՝ առ֊ 
նունք ալն մասը միաչն, որ կ* ակնարկի Վարդանանց ժամանակը։ 

Ս1ւ տլՆերու. հօտեր ջուրն անցնելով կը փոխուին սպիտակ 
ոչխարներս։., օյւք հԱ ենանին լուսակիզն գառ. անց բազմութիւն, 
սրոց մի մասն լինին գալլ և չարձակելով հօտին վրո»չ կընեն կոտո֊ 
րաՆ մեե* քլա1Տ ոպանուաՆներուե չան կարն կը բուսնին թևք* և 
վեր անալով կը խառնին ուս եղկն զօրաց միջ, իսկ էէաԱ)րքԸ հԱ տաք~ | 
ուին կրակի հեղեղի։ Ննչպիս չաչանի ի՝ սև. աչՆերու հօտն հեթ՜ա֊ 
նոս Հաչք են, որ ջուր էն անցնելով, աչն ի մկրտութեամբ՝ եղան 
սպիտակ ոչխարներ• սրոց սերունդին ոմանք կուրին անդին անցնե- 
լով, աչսինքն ուրանալով ի հաւատոց՝ եղան գաչլ, և. կոտորեցին 
միւս մասը, որ մնաց հաստատուն ի հաւատս• բաչց նոքա որ ըս֊ 
պանուեցան դաչլերին, աչսինքն ուրացողներին՝ թււչելով խառնե- 
ցան ի գունդս հրեշտակաց։ ԱՀա բանք \Լդաթանդեզոսի* «Եւ տեսի 
հօտս անթիւս աչՆեաց ի գոչն սևութեան, որբ անցեալ ընդ քտ։ւրն 
չօգիս դարձան, և զգոչնս իլրեանց ի կերպարանս սպիտակութեան 
շրջեցին, և. լուսակիզն ասրն փաչլիր առ. հասարակ, մինչև, ՜ճառս/– 
դաչթք հատանիին ի նոցանին։ Եւ. մինչդեռ, նաչիի ես՝ չան կար֊ 
Նակի Ննտն հօտքն և բազմացան, և ինունդքն լցին զվաչրս, և 
Ննեալ դաո ինքն ամենաչն լուսակիզն իին։ Նսկ չանկարՆ աչլ 
Ննունգք չաճա խեցին բազմացան• և կիսքն անկեալ Էին չաչնկոչս 
ջրոչն։ Եւ գառին քն դաչլք եղեն թուխք, և. չարձակեցան ելին ի 
միջ հօտիցն, և. սկսան կոտորել, և. եղեն արեան ճաղպախիք։ Եւ֊ 
մինչդեռ նաչիի՝ և տեսի, և բուստն թևք հօտիցն և եղեն թևա* 
ւորք, և վերացան խառնեցան ի զօրս լուսեզինս։ Եւ. չարեաւ հե֊ 
կեղ հրեդին, և արկեալ տարաւ զդաչլսնռ։ ԱՀճօ և մեկնութիւնն, 
որ որպիս թի կը տրուի Գրիգորի ի տեսլեան• «Հօաք բազմութեան 
աչեեացն սևութեան, որք չիջանել ի քուրսն չօդիս դարձան սպի• 
տակութեան% աւադիկ աջն աձւտուաՆութեան շնորհացն ի ձեոն 
քահանաչապետութեան հասանելոց Հ, չորո / ձեռն բղխեսցի ազ~ 
բիւրն մկրտութեան, թողութիւն քաւութեան բազում մեզաւորաց։ 
Եւ– լուսակիզն ասր նոցա փաչլեալ պաչՆառացեա լ իր, աչսինրն 
մկրտեալք լոչս զդենլոց են և արքաչութեանն խոստացելոչ արժա֊ 
նաւոր լինելոց։ Եւ» զի Ննան հօտքն և բազմացան և լցին ք^աքք8^ 
աչսինքն ի- զբազում ժամանակս աճեցուցանի քարոզութիւնն, և 
Ննանին նոր Ննունդք նորոգութեան, և բազմացուցանի մկրտու֊ 
թիւննէ Եւ. զի կիսքն անցեալ ելեալ իին ընդ ջուրսն ի նոչն կողմն 
ուստի անցեալ իին՝ աչսինքն ի — ի չետին ժամանակն անօրինելոց 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



381 - 

ենք անկեալք ի ճշմարտու.թենէնք ըևկենլոց են լետս զդրոշմ ուխ¬ 
տին սրբութեան, բազումք թո ղուն զուխտն սրբութեանն։ Եւ. ի 
գառ. անցն լին և լոզ են գալլք9 որ կոտորելոց են զսուրր գառինս♦ 
ալս ինքն որ գնան ի ճշմտրտութենե անտի և լուխտե քահանա լիզն 
չինելոզ են զս*Աք* եւ հանեն ճազճախիս արեան ի գտռ.անզն, աչս֊ 
էնքն ուխտին և քահանալութեանն, և խո.ովութիւն ժողովրդոզն։ 
Ւսկ որ համրերի միամտութեամր ի գառ անցն, ի ժողովրգոցն կամ 
է քահանա լիզն՝ թևս աոնուցուն և լարքալութիւնն քրիստոսի վե¬ 
րանան* իսկ որ զմիտս գալլոզն կամ ղգորՆս լափշտտկութեան նո– 
ցա ունի զին% ի հոլոն անշեջ մ ատն ես ցին* (\\գաթ* 

Ո^, անաչառ, խորհելով, չտեսներ, թե անուանեալ քարտուղարն 
Տրգատալ Լուսաւորչին ընեալուաՆ տեսլեան ալս մասամր կքակնարա 
կե։ իրր թե մարգարեաբար1 վարդանանց պատմութեանք ուստի և 
կը մա անէ իլր գորՆոլե լօրինման ժամանակն ք ալսինքն սակաւ ա– 
մօք զկնի ալն կրօնական պատերազմինք ի ձեոն Կորեան կամ միոլ 
չաշակերտակզազ նորա, որ ուներ Կորեան ո՛ճը կամ լեզուն։ 

ՎԵՐՏ ԵՐՐՈՐԳ ՄԱՍԻՆ* 
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ՏԱՆԿ ԳԼՒՈՏ 

Երրորդ մասի Ա։ 

ԳԼՈԻՒ1 Ա* Հալք րնւշլ Լուոմալևցւո 4ք 

Ա, Տրգատ մեՆ* քարւասնամեայ դաշինք* * 

Բ, Ե մահուանէն Տբգատալ մինչև ց\Լրշակ* 

9». Միջամտոսիհիւն Լո.ոմալհցւոց։ ՑԱրշա– 

կաշ մինչև Պապ ******* 

Ղ*. Ւ Պապաշ մինչև ի վախ՝ճան տէբու– 

թևանն Արշակունևաց ****** 

^ԼՈՒւ® ք^« Հայք լետ բաժանման թագալ որութեանն, մին¬ 

չև ի բարձումն տէրոլթեանն Արշակունեաց* * 

^ԼՈՒՒ1 1՝» Քննադատ ոլթիւն գպրութեան Ն՚որենա– 

ցսւքն, յ»4^. գլխէն մինչև ի վախ՛ճան պատ- 

մոսթ՜եանն 

եր. 1 

» 7 

» 42 

» 121 

» 186 

» 236 
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Թիֆլիսի Հայոց Հրատարակչական Ընկերութիւն 

I* 87 

Ա. Մ. ԳԱՐԱԳԱՇԵԱն 

ՔՆՆԱԿԱՆ 

ՊԱՏ1րՈՒԹհԻՆ ^ԱՅՈՏ 
ըստ ԱոըսւգոյԱ պատմական, փզաայւաԱական 

եւ րանասիրական տեղեկութեանց 

ՄԱՍՆ Դ. 

ՊԱՏմԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԱ 

«աՍԱնԱ1| ԱՆՏԷՐՆՉՈՒԹեԱՆ, ՍհՆՉեԻ Ի Ա» ե, «Ի։ 
աոորսա էւ «րրւոո աոա 

ք» Ի & Լ Ի Ս 
Տպարան Մ. Գ. Ռօտինևանցի 

7՝»ոօրբ&Փւտ Բօրւա։»ափ։ Րօյ. ոբ., յ. .V* 41. 

18Ց& 
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ՄԱՍՆ Գ 
ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՏէՐՆՁՈ ՒԹԱԱՆ, ՄքւՆՁեՒ հ ՎԱԽՃԱՆ 

ե. ԴIIՐՈ Ւտ ՄՄՏեՆ1ԴԲ ՄԿ1Ն հ1* Կ Բ 0 ն ԱԿ*1Ու ՕԱՐ ԺՄՈԻՆՔտ 
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ՄԱՍՆ Դ 

ԳԼՈԻԻ՛ «♦ 

Ա1է ՏԱՆՏերՆԶՈՒԹհԱՆէ ՄԱ8ևՆ1ԳՐ1|1|ԱՆ աԺՕԽՈ»։ 

1. Անարժան աթոռակալը զկնի Vահա վայ։ 2. Միտումն Հայ¬ 
ոց Պարսից բաժնին ի Ցոյնս. Ատենախօսութիւն Սահակայ։ 3. 
ՇմհւԷլ. Արթնութիւն Սահակայ եւ Մեսրոպպյ ի հսկել հօտին։ 
4. Տեսիլ Սահակայ• Ցայտ նութիւ նք: 5. Վախման վերջին թաղա¬ 
լո րին Արտ ա ջրի. Հայաստան կը գրատ լի զօրօք։ 6. Սսլու– 
դէք. Աշակերտք Սահակայ. Մահ նորա: 7. ՄԵսրոպ. Գիւտ հայե¬ 
րին նշանազրաց. Աոաքելական ջանք Մեսրոպպյ։ 8. Զարմանա¬ 
լի վկայութիւն մի։ 9. Հանք վասն Վրաց եւ Աղուանից։ 10. Մահ 
Մեսրոպպյ. 11. ժամանակագրական ինչ տեղեկութիւն։ 12. Պատ– 
մութիւն գիւտի նշանագրաց։ 13. ԹարգմԽնութիւն Գրոյն։ 14. 
Առաքումն աշակերտաց։ 15. Թուդթք Պրոկդի եւ այլոց առ Սա֊ 
հակ վասն նեստորի։ 10. Թուական առաքման եւ դարձի աշա¬ 
կերտաց։ 17. Թի ի՛նչ պարտ է իմանալ թարգմանչօք։ 18. Թէ 
Հայք յառաջագրյն եւս վերթային յուսումն ի Ցոյնս։ 19. ԿԱ. գր– 
լուխ Գ. դպրութեան ՜խորենացւոխ, Եւ յետին մատենագիրք րզ– 
թպրգմանչաց։ 20. Կարծիք յետնոց զյԽաչի մառին եւ զաշակեր– 
տաց խարգմանչւսց։ 21. ՚Իորենացւոյն Գ. դպրութեան ԿԱ. գրլ֊ 
խոյն վրւպ։ 22. ժամանակագրական խնդիր ղառաքմանէ աշա¬ 
կերտաց յԱդել սանղրիա ըստ էօորենացւդյն։ 23. Հաւանական 
ժամանակ գրութեան ԿԱ. ղլխոյ Գ. դպրութեան ՚խորենացւոյն Եւ 
Ոդբին։ 24. Հնագոյն մնացորդը հայ լեգո լին։ 25. Հա՞ն ազան ու¬ 
թի ւն ոմոյ ի գրուածս Ն. զարու։ 26. Մատենագրութիւն երկրորդ 
կիսրյ Ե. զարուն։ 27. ՚խորենացի Եւ գործք որ կ՛ընծայուին նւես։ 
Պատմհւթիւն պատկերին. Պատմութիւէւ Հռիփսիմեանց։ 6առք Հոիւի– 
սիմհանց եւ վարդա վառին. Գիրք Պիտոյից. Աշխարհացոյցն։ 28. 
Կդիշէ եւ Պարպեցին։ 29. Մամրրի։ 30. Գաւիթ Ակյաղթ։ 

X. «Եւ«Փ նախարարը մեր խնդրեին ի Վռամալ ալլ աթոռակալ, 
և Վււաւք ետ նոցա դք՝րըիշոլ ոմն ասորի։ Օա եկեալ վատթար ըն– 
կերակցօը, աՆեւսլ ընդ ինըեան էլ կանալս տնկալուչս, անժուժա– 
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քաԸ և ալելորդօր և լափշտակութեամբ վախճանելողն վիճակաղ 
վարևալ ամս երիս* որում տանել ոչ կարաղեալ նախարարազն* գար• 
ձեալ աղաչեն քՎււաւՐ փոխել գնա և տալ զալլ որ ըստ կրօնիղ 
նողա♦ 1ւ կիսողն է նողանէ զմեՆն Աահակ խնդրեալ* (\Ըոր* 1** 

Այսս^ս քէ*** (՝(»Հէշ^ւէ նախարարր րասժնուելով երկու մի մասը 
կը խնդրէ ի Վււաւքայ կաթ՛ողիկոս ղո և հաճի տալ Վւլաւք9 միւս 
կողմն՝ զմեՆն 0 ահակ։ Ըաօ \Ըորենաղւոլն՝ Շնատոլիոս զօր ավար կը 
խնդրէ ի Վրւաւքայ տաշ քՍաՀա^ րաժնին 8ոլնաղք եթէ ինրն չհա– 
՝ճիր պահել պնա* զնոլն կը խնդրեն նաև եպիսկոպոսունր և կղերն 
համօրկն։ Վ^ռամ ^յք կատար է երկու կողման ևս խնդիր ըէ կա ղուղա- 
նելով ՆմուԷլ զոմն ասորի% րազարական կաթողիկոս ընդ ձեռամբ 
մարզպանինք և քՕաՀաք1 ^1ւ հոգևոր հովիւք նմա լանձնելով վար- 
գապետութեան և ձեոնադրոլթեան գորՆն հաւանութեամր Նմուե- 
լի.– €(\րպէս ասաղար9 լերկուս բաժանեալ նախարարրն Լա լող՝ յէր– 
կարանչիւրողն առարեղին խնդրել աթոռակալ լարրալէն Պաբսիղ. 
Վաչէ ՇրՆրունեաղ տէր և Լմալեակ ՀԼշողալ տէր՝ զոր որ և ար* 
րալ կամեսղի. իսկ 0*ա1ք^ճ Աւղահոլնեաղ տէր և Շպանդարատ Ար– 
շարունեաղ տէր՝ զմեՆն 9աՀա|» նաև զորավարին Շունաղ Աէաաա» 
լեալ ի ^էարնոլ զէաւուկ ի ^ուկալաոճոլ ԼառարԷ^ք ղի եթէ ոչ իցէ 
նմա հաճոլ ունել (քՕ«Հաք) լի լրում րաժնին՝ տաղէ յէրա մա սինն 
Շունաղ։ Շզեղին և բազմսւթիւնր եպիսկոպոսաղն հանդերձ երա- 
նելեաւն Մ ես ր ոպալ և բովանդակ ուխտ ի ւ եկեզեղւոլն մաղթանս 
ղրահանալն Տիրուկյ զորդի Մովսիսկան ի ՀԼարիշատԷ Վանանդալ։ 
Վասնորոլ հաւանեալ Վօւաւքայ* զերկարանչիւրողն կատարեաղ ղխըն* 
դիր։ տուեալ լա թոռ. եպիսկոպոսապետութեանն զալլ ոմն ասորի 
ՆմուԷլ անունք ղի լիղի ընդդիմափառ մեՆին 0ահակալ և հակաէւա- 
կա թոռ» և դորՆ նմա զատուղեալ զընկերել մարզպանինք կալ ի 
վեր ալ բաշխիդ հարկաղ խնդրելող և դատաստանաղ և ալլ աշխար¬ 
հական կարդաղ է Եւ զմեՆն ՕաՀա^ արձակեալ թոզու ի նա սակաւ 
դիւ֊ղս ի նորին տանէք ղի նստղի լինրեան ք մի ալն իշխանութիւն 
ունելով վարդապետոլթեան սովորական կրօնիղնք և ձեռնադրու• 
թեան զալնողիկ՝ զորող և ՆմուԷլն լանձն առնուղու* (\**որ. 1** ^Ե*|է 

Ց( & որ են աղին հոս կը պատ մ է Վռամալ լորդորելն զԾահակ 
ի հաւատարմութիւն, և 0ահակալ բանիբուն ատենախօսոլթիւնն ի 
զարմաղումն թադաւորին և բոլոր աւադանւոլն Պարսիղք մինչև 
խոստանալ Վ^ռամտլ ՀԼարՆաթ բազում* 0ահակալ ի վարձ համար- 
ձակախօսութեան նորա* Ծահակ չընկալաւ ղարՆաթնք ալլ ի ձեոն 
Ծուրենալ խնդրեղ շնորհս ինչ, որ տրուեղան նմա* նախ՝ որ մարզ• 
պանր չունենա լին իշխանութիւն փոխելու նախարարաղ աստի՛ճան- 
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ներն9 ալլ պա հու էր՝ ինչ որ սահմանուեցտւ առ. Արտաշրիւ (իմա 
Աազկերտիւ Ա*)* երկրորդ Հրահատալ որդւոլն9 Գա զալոն ի մանկան 
տրուէր ^Համ սարականաց բուն պատիւն9 լոր մ է ինկան է էն, և կամ 
ուրիշ որ և իցէ նախարարական պատիւ։ Ա|« խնդիր բ 0ահա կա լ 
րնդունուեցան9 և թոռին ևս նորա Վարդտնալ ստրատելատի տըր– 
ուեցաւ տանուտէրութիւնն Ս* ամիկոնեան ցեղին*—ք(՝այ^ չարձա¬ 
կելն (Վ^ռամալ զՍահակ^ լան դի ման իւր արարեալ ի բազմակոլտ ա– 
տենին ասէ* Նրդմնեցուցանեմ զբեզ ի բոլին հաւատ՝ միամիտ կալ 
ի նառալութեան մերում և ոչ խորհել իրո ապստամբութեան9 
պատրել ի մոլար հաւտտակցութիէնն Շունաց և լինել կորստեան 
պատճառ. Հալոց աշխարհին ի մէնջ9 փոխել զբարերար անուն մեր 
ի չարաչար։ Շալնժամ կանդուն կացեալ մենին 0ահակալք պարկեշտ 
և նազելի զինբն կազմեալ ի բեմբասացութեան ձևի՝ համեստ հալեց• 
ուանովբ9 համեստադոլն ևս ձալնիւ սկսաւ ճառել զերախտիս նա– 
ռալութեանն9 և զապերախտն ի նոցանէ լիներ ընդ նմին և զկեղ– 
նաւոբ բաղցրաբանութիւևն նոցա լանդիմանելովդ և զդառնութիւե 
խորհրդոց և զդորնս չարաչարս• լարելով ի նոսին զընդդիմաբանել 
անմիտ հալհոլութեանցն9 զոր ասաց մոլար հաւատ ակցութիւն* և 
զնոցալն խայտառակելով պաշտամունս՝ կատարեաց ի հրաշալի աո- 
աուանաբանութիւն րոտ հանդուրժելոլ հեթ՜անոսական լսելեաց, և 
ոչ զբովանդակ բանին զպտլնառութիւն անհաւատիցն արկանել ա– 
տւաջի լալպանումնք որպէս զմարդարիտ ի խոզից կոխումն9 ալլ ալե¬ 
չափ կալնակնաճաճանչեցուցեաք որով զդազաղացան մոդուցն լե¬ 
զու բ9 և հիացեալ սլակեաւ ինբնին թադաւորնք և ամենալն բազ– 
մութիւն հրապարակին անձնտդեղացն Պարսից՝ լակճիռս կալով ա– 
կանջեր մինչև հրամալեաց Վուաւ/ արնաթ բազում տալ նմա իբրև 
բարաբանի և ուժ գնա սրտի առն9 համարձակախոսի առաջի ալնբա– 
նոլ թադաւորի։ Ալլ նորա ոչ առեալ սսէ ց հա մ ազդին իլր յՕւււ– 
րէնն Պահ լալ• Արնաթ նորա նմա լիցի* Ըա19 դու– հաւանեցուսցես 
զնա տալ ինձ զերկուս զալս միալն* զդահ նախարարազն Հալոց9 որ¬ 
պէս կարդեալ է լԱրտաշրԷ և վարեցան մինչև ցալժմ՝ նորին օրի- 
նակաւ հրամալեսցէ և առ լա պա լ9 զի մարզպանբ պարսիկբ մի կա¬ 
րաս զեն* * • փոխել րստ կամաց իւրեանց։ եւ միւս՝ զի դարձուսցէ 
զտուն ազգականին իմոլ և բոլ (բանզի Խ»մ սար ական բ ևս էին 
Պահ^աւ^9 զմանկանն Գազաւոնի զորդւոլն Հրահատ ալ9 թէ ոչ լիւ- 
բում ետեղ9 զԱրշակունին լա շաղելով զտնուն՝ դէթ է կարդ ընկե– 
ցեալ ընդ ալլ նախարարսն թուեսցի9 լորում տեղւոջ ինբև կամես* 
ցի*** մինչև Աստուան բաղցրասցի դարձուցանել ի կարդ հալրենի 
ընդ ձեոն որոլ և է թադաւորի։ Աքք. ջանասցիս դու թովել զօրէն 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ 



8 

համոզակեր թօվչի։ ԱյՆւ/ էսոՂ ^Ղ^աԼ ^Հո֊ամալ՝ հրամալէ զամենալՆ 
կատարել* և դարձեալ հաստատելով զթոռն նորա զՎ^արդան ստրա¬ 
տելատն ի տէրութիւն իւ րոլ Մամիկոնենից՝ արձակէ ի Լալս)» (1®ււր* 
\Լնդ)։ 

Հեմբաստանութիւն նախարարազն զՈահակալ, թէ էր ւզՑու– 
նով# էմրաԼ խորհքՕ֊ովն»ք Վ^ռամալ ի բազմակոլտ ատ են Էն եըդմնե– 
ցուց անելն զեա ամիամիտ կալ ի եառալութեան և ոչ խորհել իրս 
ապստամբութեան)», չվստահելով Սահակալ և ոչ ալլում հալ եպիս¬ 
կոպոսի՝ երկիցս տալն զկաթողիկոսութիւնն ասորւոլ, և ի տալն 
0 ա հակալ զառաջնորդութիւնն հոգևոր ք կացուցանելն զաս որին ի 
վերաք նոր ա հսկող, և ուրիշ ակնարկութ՜Էւնչ» ինչ խորևնացւյւլն* 
կոլ տան կարՆել ոչ լանիրաւի, թէ 0ահակ ունէր արդարև խոր¬ 
հուրդ ազատելու. զազդնք եթէ էր հնար, ի լեոլ Պարսից և մ ու. 
Նանել ընդ իշխանութեամբ Յունաց։ 0ահակ իսկ իւր պատասխա¬ 
նին մէջ առ. Վւլաւք չուրանար, թէ չուն էր կամ չկար ազդին մ էջ 
ապստամբութեան կամ ի Ցոլնս գլելու խորհուրդ, աԱ կը լիշէ մի- 
ալն զեառ ալութիւն ազդին, և զապերախտուիՒիւնն Պարսից-Հսկը– 
սալ ճառել զերախտիս եառալութեանն, և զապեբախտն ի նոցանէ 
լինել ՝Տ>։ Ուստի շատ հա լան ական կը թուի, թէ խոսրովու մամա– 
նակէն իսկ 0ահակ, և թերևս նախարարներէն և կղերէն ևս կա & 
մեՆ մաս մը կը տաեէին ապստամբութեան խորհուրդը, որ ոչ 
լետ բազմաց ելաւ ի լոլս առ Վարդանամբբ։ 

3. Նմուէլ-ասէ ։որենացին, լառաջ տանելով իլր պասամու• 
թիլնը —հետևեցաւ Ւրբիշոլի, նա և անցոլց իսկ զնա լա֊ 
գտհութեան մասին« չէր թողուր \3 ահա կալ նոր եպիսկոպոս ձեռ֊ 
նադրել փոխանակ մեռ՜ելոց♦ նոցա եկամուտներն կամ ինբ կը լա- 
փշտակէր և կամ կու տար Ոուրմակալ* ալսպէս լինէր չար օրի¬ 
նակ ուրիշ եպիսկոպոսաց առնել զնոլն՝ առնելով թիկունս զթադա– 
ւորն Պարսից կամ իւրաբանչիւր զիւ֊ր իշխան։ Մինչ եկամուտ կա¬ 
թողիկոս ուն բ ալսպէս չարաչար կը վարէին կաթողիկոսութի ւնը 
0 ահակ նստելով ի մայր եկեղեցւոջ Վ^աղարշապատու (/է* ք միտեին՝)* 
կը մատուցանէր անդադար5 Մեսրոպաւ հանդերձ, իւր հա լա տա– 
ցեալ հօտին վարդապետ ութ եան անխարդախ կաթը*–*Նկեալ Ն մ ո լե¬ 
լի կալալ զաթոռ եպիսկոպոսութեանն, հետևեալ վարուցն Ւրբի– 
շ ոլի, և առա լել ևս ադահութետնն մասամբ• զի նա զվախճանեալ 
եպիսկոպոսացն լափշտակեաց զվիճակ, ալլ սա և զկենդ անեացն* 
բան զի փոխանորդ մեռելոցն ոչ տալը թոլլ մենին Ո ահա կալ ձեռ• 
նա դրել, և զկենդանեացն դոլզն ինչ պատ՛ճառս դտեալ խափանման 
հարկաց արբունի՝ հալանական առնէր, լինբն կորզելով զամենե– 
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ցոլն տունսէ Վ^ասնորսյ ատեցեալ ի բնաւ. եպիսկոպոսացն՝ տրհտ՜ 
մարհեալ լիներ* գի թե րիլր ապատիկ չարիս ի նման է կրեին՝ *՝ւ 
երբեք տեսան կին գնաք բայց ի Աուրմակայն յայնմանկք քոքայ և. 
մեՆացոյց գվիճակն. արքունի հրամանաւ հանևալ ի բագմաց՝ նմա 
հաւատայր։ Ըեք. որ ն ախտն ձետ լ և այլ եպիսկոպոսաց% Ժպրհեցան 
զնոլն առներ խնդրելով ի Պարսից աբքայէն օգնական ութեամբ 
իւրաքանչիւր իշխանազ։ Ա^հ մեՆն 0ահակ ոչինչ կասեաց գհոգևոր 
կաթնն դիեց ո լցան ել մ անկ անց եկեղեցւոյ հանդերձ )եսրոպաւ9 զոր 
թողեալ խարսխեաց յեկեղեցւոֆն կաթուղիկե որ ի Վ^աղարշապատ 
քաղաքի9 ինքն կալով ի Ւադրևանդ գա լառի9 ի տեղւոֆն ուր ծա* 
դեաց լերկնոլստ լոյսն ի մկրտել սրբոլն Գրիգորի զՏրդատ արքալ 
և զրո լոր Հայսս» Լրատ պատմութեանն Ագա թ անգեղո ս ի ձժէ»)։ 

4, Նմուկլ կը վախ՛ճանի յետ հինդ ամաց, և նախարարք կը 
խնդրեն ի 0 ահակալ ունել զա թոռն առանձին9 խոստանալով նմա 
առնուլ զհաճութիւն թադաւորին« բայց նա պատմելով նո ցա մար- 
գար էական իմն տեսիր որ, ասկ Ւ1ոբենացին9 եզաՆ էր նմա ժա– 
մանակաւ կը հրաժարի ընդունել նոցա խնդիրըք և նախարարք կը 
մեկնին տխրութեամբ* Հ^Ր՚այց Նմուկլ կեցեալ ամս հինդ% մ եռան ի 
ի մերում աշխարհիս։ 8այնժամ ժոզովեալ ի միասին ամենայն նա¬ 
խարարազն՝ լոգան առ մեՆն 0ահակք և զմեզանս լանձն առեալ 
աղաչկին գնա դարձեալ ունել գա թոռն• խոստանային ի Պարսից 
արքայէն հաստատել գնաք մուրհակ ամենեցուն կնքեալ ագդաւ 
տալ թոռանց նորա գնոյն իշխանութիւն։ նա ոչ առնոյր յան- 
ձըն» և ի բազում թախանձելոյ նոցա հարկաւորեալ պատմեաց 
գտեսի/նք զոր յառաջ քան գրազում ժամանակս երե ութացաւ նմա 
ի քուն ապադայիցն յայտնութիւնք։ $Լոր լուեալ նախարարազն և 
գիտացեար թե յաստուաՆային հրամանկ դադարեաց յազգկ նորա 
քահանա յա պետ ոլթիւննք յարտասուս հարևար աւաղելով գինքեանս 
ըստ Աւետարանին բանի, թե Հարկ կ ՂաԼ գայթակզութեանն9 բայց 
վայ այնոցիկ ընդ ոյր ձեռն դալցե գայթակղութիւնն՝ թոյլ ետուն 
նման (Ւ»յւ* 

Շայտնութիւնք յանուն հին և նոր սրբոց9 ինչպես \Լդամայ9 
ննովքայք *նոյի9 Գանիելիք Պետրոսիք 8ովհաննու$ աւելի կամ նուազ 
ի պատուի յառառնում դարու անդ քրիստոնեութետն՝ եղան ար¬ 
դարև 9 բաց ի միոջէն զոր ունինք ցարդ ի կանոնի նոր Կտակարա¬ 
նին՝ առ սակաւ սակաւ անհետ9 սակայն մնաց հետքն ի վարս ո– 
մանց ի նշանտւոր սրբոց։ Հար մանք չկ9 որ Հայք ևս ունենայինք 
յանուն երկու լուսաւորչաց իլլէեանց Գրիդորի և 0 ահակալ՝ դոն Է 
երկուսք քորոց ղմին կ՝աւանդկ մեգ մատետնն Ա%դաթանդեդետն9 և 
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ւսն Փարպեցին։ Տայանութիւնք, 81(օ%շ)Ա>փէՀ |®|Ն անուամբ, որ 
կը համարոլէին տեսլեամր տրուաե ր գուշակութիւնք Հապագայից*, 
ինչպես կ՝անսւանե հ*որենացին, եթե անաչառ, քննոլին՝ ոչ այլ 
ինչ են՝ եթե ոչ ընեալութիւն անցեալ գիպաց ոչ հեռի գրողին 
ժամանակին, բայց մարգարեական երևոյթ տալու, համար պատ մ ու.- 
թեան՝ կ*ընեայուի սրբոյ մը, որ ժամանակաւ յաս աք է քան ընեայ– 
ուաե դեպքը* Շայտնութեան ձևն է ա/"* յանկտրե կը բտցսւին 
երկինք, կը Նագե 1"1ս* կ՚երևին այլաբանական նշանք և ցսյցք։ 
զորոց նշանակութիւնը չհասկանալով տեսանողն% կը նայի զարմաց– 
մամը, մինչև ոմն մա րդ ակեր պարան և կամ հրեշտակ գալովդ մի 
առ. մի կը մեկնէ տեսիլը։ \Լյսպիսի ե 0ահակայ տեսիլն,, որ նմանու- 
թիւ.ն կ տեսլեան ճ^ուսաւո ր չին , և* արորես տիլ. և՛ լեզու.։ու. խոն ար• 
հա գոյն քան գնա։ Նպատակն է% վարդանանց ժամանակին պատ• 
մութիւնն, ուխտապահաց և ուրացելոց (զորս յայտնի իսկ կ*ակնարկե 
ուրեք), ցուցնել մարգարեական ոգւով կանխալ յայտնուաՆ առ Օտ– 
հակ% իբր նախախնամութեան խորհրդով սահման ուաե։ Այտ տեսու- 
թենէն յայտնի ե։ թե դըո,&* եք* յետոյ քան զպատերազմն Վարգա՞ 
նանց, ի միջոցի երեսնամեայ ժամանակին 452—4821 ի՚ոբենացին, 
ինչպես տեսանք% ասէ միայն, թե 0ահակ պատմեց տեսիլը—€պատ– 
մեաց զտեսիյնն* Փարպեցին աւելի յառաջ երիՒալով՝ կու տայ նաև 
**եսիլը, և ի վախճանի կը յաւելու ևս, թ՜ե 0ահակ գրեց զ**յն 
երկնաւսր հրամանալ, թեպետ լեզուն չե 0 ահակայ։ Փարպեցին 
յետ երկրորդելոյ անհամ երկայնաբանութեամբ, թե ինչպես յեա 
մ ահուն Նւքո լելի նախարար ք գալով առ Ոահակ և խոստովանելով, 
թե յանցեան մեՆապէո, մ տանելով զթագաւորն իւրեանց Պարսից, 
աղաչեցին գնա ընդունել միւսանգամ կաթողիկոսութիւնը, խոստա¬ 
նալով առնուլ հրաման յարքայէն Պարսից, իսկ 0 ահակ մերժեց 
զխնգիրն և պատմեց նոցա տեսիլ, զոր ունեցաե եր շատ տարիներ 
յառաջ՝—մեջ կը ք^րէ բուն տեսիլն այսպես*— Որպես թե աղու¬ 
հացից հինգշաբթի մը, երեկո յեան պաղատման ժամանակ, մինչ 
դպիրք բազմօրեայ տքնութեանց պատճառալ Նանրացեալք ի քնսյ 
կը նիրհէին, կանթեզք և ճրագուն ք կը վառեին լի լուսով• և ըն¬ 
թերցողն կը յապազեր գրնթերցուաեն է սպասելով հաւատացելոց 
բազմութեան ժողովելուն* 0 ահակ կը նստեր \եզեցւսջ Վաղարղա– 
պատու, սեղանին մօտ լի թտխեութեամբ, վասն զի չուներ արու 
մանուկ* Եւ ահա յանկարՆ բացուեցալ հաստատութիւնը, և Նագեց 
լոյս համատարաե։ Եահակ տեսաւ բեմ երկնաբերձ և բեմին վրայ 
տետրասկեզ (էՏէթՕ^Տայսինքն կազմաե չորեքոտնեայ, զոր սովոր 
են Յոյնք դնել ի վեր այ մաղզմային) ոսկի, սպիտակ կտաւով եաե– 
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կուաձր, և խաչ ի վերա է ։ Ըսա մեկնությանն ար տրուեցաւ ՍաՀա– 
կաք երկն էց բացուել և լուսոչն տարաեելն կը նշ անակեին զգա– 
չուստն քրիստոսի և զեաւալաւմն վարգապեասւթեան նսրա♦ էակ 
բեմն բարձր մինչև չերկինս% կը նշանակեր ճշմարիտ հաւատքը9 
արով կը վերանան մարդիկ առ Աստուաե* և տետբասկեղն ոսկի 
եաեկեալ մաքուր կտաւով% կը նշանակեր ՀԼսաաւեսչ անհաս տու– 
թեան պատուականութիւնը և մաքրութիւնը» 8ետոչ տեսաւ Սա– 
հակք որ մեղմ օգ9 օրինակ Հսգւոչն որ բոր շնչելով բացաւ զկաաւն 9 
ընդ որով կտչր սեղան ընգեչոլյլեալ պատ ուա կան քարերով—նշա¬ 
նակ պա տուտ կան առաքինութեանց արգարոց9 և հաց և ողկսլզ— 
օրինակ հաղորդութեան խորհը գոլն9 ար է նշանակ չարչարանաց և 
մահուան քրիստոսի։ Լացին և գինւպն մօտ տեսաւ 0 ահակ 
ձիթենի պտզաւետ* որմե կը կախսւէին չորս ոստք9 երեքն հաւա– 
սարա չափ ք չորրորդն կիսով չափ նոցափ աչս չորս ոստք եէն քան 
զաչչ մասուես ձիթենւոչն նուազ և վտիտ պտղովք։ Ըսա մեկ– 
նութեանն% ձիթենին կը նշանակեր «է/» և ողորմ ութիւն. ե– 
րեք և կես ոստք նշանակ եթե երեք հարիւր չիսսւն ամաց9 այ¬ 
սինքն երեք և կես գարո§֊9* ոք պիտի անցնեին մինչև ի գա¬ 
լուստ պղեոչն անապատի ք և աչս ոստոց պտուղներուն ն ո լա¬ 
զութ ի ւնը և ցամաքութիւնը կը ցուցներ ք թէ մարգոց սերն և 
արդարութիւն պիտի նուազեին և ցամաքեին ի միջոցի աչն գա¬ 
րուց։ Պիղեն անապատի կը թուի նշանակել հոս զՇազկերտ ք՝, 
հալաՆիչե Հաչոց♦ իսկ երեքհարիլր և չի սուն տարին չունի ամե¬ 
նևին նշանակութիւե* գրողը կը գնէ տարիներու աչս հտշիւը՝ 
նմանցնելու համար իլր տեսիլը Գանիելի և Շովհաննու 8աչտնու– 
թեանց։ Ւեմին ձախ կողմը կը տեսներ ՕաՀա^ աթոռ չորեքկուսի 
եովագոլնք և ի վեր աչ նորա սկուտեղ արեաթի9 եաեկուաե թխա– 
գոչն կտաւովք և սկուտեղին վրաչ նափորտ բեհեզեաչ եալեալ9 և 
գունդ ոսկի։ Աթոռը նշան էր թագաւորութեան և քահանաչու– 
թեան♦ Նովա. գւղնը և թխագոչն կտաւը կը նշանակեին եփումն 
և թանձր սուգք որ պիտի գտր ի վերաչ Հաչոց և համ օրեն աշ¬ 
խարհի• արեաթի սկուտեղն եր բտնն Աստուեոչ9 զտեալ և փորձեալ 
իբրև արեաթ9 ինչպես նափորտին եալուաե և գունդին դատարկ 
կենալը կը նշանակեր քահանա չութեան դա գրելը Գրիգորի ց եղենք 
և թագաւորութեանն% Արշակունեաց ազդեն։ 0կուտեղին վրտչ կար 
Նաև մագաղաթ չորեքկուսի կտրուաեք այսինքն ի ձև մատենիք 
որոչ ի սկզբան կային տողք ինչ ոսկեգիր9 անտի ի խոնարհ դեպ է 
մեջն ուրիշ ջնջուաե տողեր 9 և ապա դեպ ի փս1ր գտրձեալ մի և 
կես տող ոսկեգիր9 և անտի մինչև ի վերջ տողխն կարմրագիր։ Ըաա 
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մեկնութեանն՝ առաջին ոսկեգիր տողերը կը ցուցնեին Լուսսււորչին 
ցեզէն նստող կաթողիկոսներն, և ջնջագիր տողք՝ նոցա քառորդող 
անարժան կաթողիկոսներն♦ իսկ վերջին մի և կէս ոսկեգիր տողը 
կը ցու.ցնէին զՍահակ և գՄեսրոպք որ խազաղութեամբ կը վախ 
:ճանին• իսկ կարմրագիր կես տողն՝ զ&ովսէփ, որ լետ համբերելու 
բազում նեղութեանց՝ տրեամբ կնքեց զկեանս իւր։ Նուրջ զսկըտեզ֊ 
բըն տեսաւ բագմութիւն մանկանց և աղջկան ց, ոմանք կարմրագոլն, 
ալլք երփն երփն պատմուճանօք* ալս կը նշանակեր Ըստ մեկնաւ֊ 
թեանն% 0ահակալ թոռներն, այսինքն ղՎարգան և զտլլս հանգերն 
ուխտապահ նտխարարօք, լււրոց ոմանք վկալեցին արեամբ9 և աԱք 
հանգերն կանամբք պտլնառացան գունակ գ ունակ առաքինու֊ 
թեամբք։ Ե վախ՛ճանի շարժեցաւ աթոռն, Լւ մանկտին, արու 1ւ 
եգ, երիտասարդանալով առին թեւ և. թռան լերկինս*, ալս կը նշա¬ 
նակեր* թե ք֊ա1,ի մարդիկ աշխարհի վրսղ պեսսքես նեզութեամբք 
հասնելով ի չափ կատարելութեան% ի վախճանի կը թռչին լերկինս 
սուրբ մտհուամբ։ Հուսկ ապա կը վերանալ տեսիլն, և. ալն որ կը 
մեկնէր% կը պատուիրե 0ահակալ կնքել տեսիլը։ Կնքելն կը նշանակեր% 
թե եր աքն լալ իա են ական վճիռ որ պիտի կաատրու էր անվրեպ* 
Սահ ակ իբրև ի քնոլ ղարթն լով՝ կը փառաւորէ զԱ>ստուան, որ ար¬ 
մանա ցոլց գնա ալսպիսի մեՆ և ահաւոր տեսլեան, և կը լռե* Ըա1Տ 
վախնալով թե իբրև֊ նան կող պատժուի \սաու նմէ, որ և գրով իսկ 
աւանդել պատուիրաՆ եր՝ պատմեց իւր մաերիմներուն։ ԱՀա բանք 
Փարպեցւոլն. «8առաջ քան գամս բազումս—ասեր Սահակ—խոր֊ 
հուրդք անմխիթարք նեղեին զիս, անդադար զմտաւ անելով և ա֊ 
ղաչելով զք՝արձրեա լն՝ շնորհել ինձ արու որդի որպես և նախնեացն 
իմոց, որք լառաջ քան զիս եթ3 ամուսնացեալք լա զագս որդեՆնու֊ 
թեան։.. Ել եի ևս ի մենի հինգշաբաթոքն ի զատկի աղուհացիցն 
ի հսկման, հաղորդեալ ի ժամ երեկոլին պաշտաման սրբոց և խոր– 
հրդոլ կենարարին, ճաշտկեալ ալլ բնաւ աւելի ինչ ոչ՝ բտլց հա$ 
և ջուր և ազք և դասք պաշտօնէիցն ընդ նստելն նանր նիրհ- 
մամբ ի սաստկութենե բազմօրեալ տքնութեանցն՝ որպես կիստ֊ 
մեոք եղեն, որոց զաւուրս քառասնորդացն ուժգին պահօք և ան¬ 
դադար աղօթիւք զցալգ և զցերեկ հանես/լ եր։** 1ո1ս ՝&րադազն 
և կանթ եղաց բորբոքեալ տոչորեր։ ե. ընթերցողն կամ ալ լերկտրէր 
զկարդտցմունսն լա զագս սակաւ մի ոգի աոնլոլն 1ւ բաւելոլ պաչ– 
տօնէիցն առաջարկութեան կանոնին, մնա լին և ժողովրդոցն բազ– 
մութեան ժողովելոլ ըստ սովորոլթևան ի պաշտոն գիշերոլն* •• և 
ես նստեի մերձ առ սեղանն \Լստո։.նոլ ի սուրբ եկեդեցւո ջն 
ղարշապատ քաղաքի։ Եւ ահա լան կարն ակի բացաւ հաստատ/ ւ– 
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թ-իւնն վերին 9 ընդ որ եագեալ լոյսն սաստիկ* ղամենայն 
երկիր։ եւ կանպնեալ երևեց աւ ինձ յերկրի րեմ չորեքկուսի ամ¬ 
պե ղէն, որ այ բարձբութիւնն հասանէր մինչև յերկինս9 լայն ութ իւնն 
տարաեեալ քնոյր զամենալն երկիր է Եւ. ի վեր այ բեմին երևեր տե– 
տրասկեզ յոսկւոյ սրբոյ խորանարդ9 ըսաո արժանի սպասաւորութեան 
Տետռնք եաեկեալ յոյժ բարակ կտաւով սպիտակափայլ գունով։ Եւ 
ի վեր այ խորանաձև. Նաեկութեան յայտնապէս նշան տերունական 
խաչին երևեր9 Եւ յանկարեակի եզև շնչիւն խաղաղասիգ օգոյք և 
բացաւ փեղկ մի եաեկութի կտաւոյն♦ ընդ որ հայեցեալ տեսի9 և 
ահա կ այր ի վեր այ բեմին սեղան չորեքկուսի ականակապ ի բաղ– 
մագունի տկանց պաաուականաց ընգելուղեալ։ Եւ ի վեր այ սեղա- 
նոյն կայր հաց ժի սուրբ և ողկոյղ մի խաղողոյ րոտ պատուական 
խորհրգոյ երկնաւոր փրկութեան։ Եւ մերձ աո. սուրբ խորհուրդն 
երևեր եաււ մի ձիթենի վարսաւոր պտղալից յոյժ9 զորոյ ոչ կարեի 
առնուլ ղչափ բարձրութեանն և լայնոլթեանն 9 որոյ բերն Էր բաՂ* 
մապտոլղ և ատոք$ և տեսիլն և դեղեցկութիւնն անպատում և 
սքանչելի։ Եւ որոշեալ չորք ոստք ձիթենւոյն ի խոնարհ կողմ երկրի 
ձկտեալ մօտէին* որոյ երեք ոստք միաչափ և հասարակապտուզք 
երևեինք և չորրորդն ի նոցանէ որպես կիսաբաժին և նուաղապտուղ 
ըստ երկայնաչափութեան երիցն երևեր է Խւ պտուղք չորեցոլնց ոս - 
տոցն ոչինչ բնաւ եթ* նմանք և կամ հաւասար պտղաբերութեան և 
պտղաբոյե ատոքութեանն այլ պտղոց ձիթենւոյն9 այլ նուաղք 
թուով և վտիտք ատոքութեամբ9 որպես թե ենկեալ եինէ Եւ ընդ 
ահեկե բեմին աթոռ. մի բարձր չորեքկուսի Նովագոյն սառնակերպ, 
և եաեկեալ թանձր կտաւով թխադունիւ։ Եւ վերացեալ կտաւն ի 
շնչման է քւաղցր օգոյն եկելոյ տեսի9 և ահա սկտեղ արեաթի մեե 
ի վեր այ աթոռոյն։ Եւ ի վեր այ սկտեղն կայր նափորտ մի բեհե– 
ղեայ եալեալ և եդեալ," և առ. նմին գունդ մի ոսկի բո լոր 9 և մա¬ 
գաղաթ հատուաեաձև չորեքկուսի 9 դրեալ ի սկղբանն կարգս ինչ 
սակաւ ոսկետեսիլ գրով սքանչելապես> իբր թե ձեռամբ գրչի ճար¬ 
տարի , և ի միջոյ կողման մագաղաթին հեռի յոսկեգիր կարդացն 
երևեին այլ կարդք ինչ եղեեալք քնքեալք9 որոց ոչինչ բնաւ երևեր 
տեսիլ դրոյն և կամ կերպարան։ Եւ հուսկ յեղր մագաղաթին հեռի 
ի ջնջագիր կարդացն գարձեալ աեսանէի այլ ևս կարգ մի և կկս 
կարգ գրեալ ոսկեգիր գրով առաւել սքանչելապես ւ Ըստ աեսոյ ւ«– 
ռաջին կարդացն գրելոց ի ճկզբանն մագաղաթին։ Ել կիսագիր կարգն 
մինչև ցմիջոց գրոյն և ևս առաւել եր ոսկւսվք և այլն ցկատա– 
րումն% կարմրագեղով երևեր։ Եւ կային շուրջ ղենօտիւք սկուտեղն 
անթիւ բաղմութիւն տղայոց արուաց է այլ սակաւ և իգաց • ամենե– 
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քերան պալեառացեալ չուսազգեցիկք էին։ Ւալց Հառագալթ փոպբ 
ման պաամ ուճանաց նոցա էր որ կարմր ադոլն տրձակէին նշոլլԱք և 
էր որ ալլ երփն երփն և գոլնս աք^ ազգիսէ Եւ ՚էԷ^ք աժևնեցսւն 
ի սուրբ սեղանն հալէին9 չդարձուցեալ բնաւ և ոչ ուրեք պթչ* իւ– 
րեանց ի խորհրդոլն փրկութեան» Եւ. ոկսաւ լանկարեակի ոասակա- 
պէո գղրգմամր չարժել աթոռն է Եք. զմանկաթ» զոր տեսանէի ի աիո 
աղալութեան% առժամալն վաղվաղակի փոփոխեալո ի հասակ երի- 
տասարգոլթեան՝ կաաարեալք լին էին ք և եզեալ թևազգեցիկք ի 
վեր ի սուրբ սեղանն) որ էր րնգևլուզեալ ի բազմագունի ականց9 
թռուցեալ րնակէին։ Էւ համբարձեալ սուրբ սեղանն հանդերձ նո֊ 
ք°ք է 4ՒՐ ք*մն ղբարձրութիւն հասաաաութեան երկնից եաեկէր։ 
Եւ. ալսպէս եղեալ աներևոլթ տեսիլն ամփափէրք և ես ի մեՆ զար֊ 
հսւրամն ընկղմեալ ապշէի։ Եւ ահա լանկարեակի կերպարան մ ար¬ 
գո լ երևէր ինձ լերկնիցք ալր լուսեղէնք որոլ տեսութիւն սաստկու֊ 
թեան լուսոլն մ ռա լլեցուցեա § եաեկէր զարեգականն լոլս։ Եւ. սլա֊ 
ցեալ ալրն հտսանէր ուր եսն կալի« և իմ առաւել ևս հիացմամբ 
ապչեալ ի փալլակնացալտ երևմանէ առնն% տնկալ Հաք^աքա^ գո¬ 
զալով ի վերալ երեսաց իմոց շ^րկէք* ^ նորա բուռն հարեալ կան֊ 
գնեաց զիոք և հաստաաեալ կացոլց ի վերալ ոտից իմոց9 և ասէ 
ցիս* ՝$աջալերեաց9 զորացիր և մի երկնչփր9 ալլ հասաաաեա ղսիքտ 
քո լանուն Հզօրին*. . որ եցոլց քեզ զմեե խորհուրդ լաււաջաաես 
արար չու թեան իլրոլ։ Եւ. իմ ուչաբերեալ զօրացալ ի բանէ նորա 
և կանգնեալ կացի ի վերալ ոտից իմոց։ Եւ. ասէ ցիս• էր ես 
արտում) և կամ րնդէր զբաղմունք նանբութեան պտղորեն զմիաս 
քո.4. վասն չլինելոլ քեզ արու որդի։..* Գթալով ի բեղ Ւարձրեա/ն 
վասն սիրելոլ զքեզ կամեցաւ գարձուցանել ի քէն պալգպիսի մաա– 
եոլթիլնս) և մխիթարեաց զքեզ տեսլեամբգ ալդուիկ9 որ ցուցաւ 
քեզ լալանութիւն մեեփփ. որպէս նախնոլն քում առն \Լստուեոլ 
որ բոլն Գրիգորի։ Եւ աք*Գ Լ"1–^ ս1ատժեցից քեզ զմեկնսւթիւն մե– 
եի լալտնութեանգ... և. գու ունկնդիր եղեալ բազում զգուչութեամբ 
գրեա ի տախտակս սրտի քո անմոռաց) զոր և ի մագաղաթի դրոշ- 
մեալ թողցես հալատացեալ ժսղովրգոց։ քկւանալ հաս տա տա թեան 
երկնից զոր տեսեր9 և զտարաեել լուսոլն ընդ ամեն ալն երեսս եր– 
կրի% քանզի ահա ի գա չստեն է կենարարի (\րդւոլն Ասաուեոլ բա֊ 
ցեալ է դուռն շնորհի ողորմութեան նորա առ ամենեսեան) լորս 
եագեալ լուսաւորէ լոլս փառաց վարդապետութեան նորա։ Ւեմն 
չորեքկուսի կանգնեալ9 որ երևեցաւ քեզ բարձր լերկրէ մինչև լեր֊ 
կինս% հաւատն Հշմարտութեան է9 որով վերանան արդարքն ի եան֊ 
րութենէ աշխարհիս կենաց ի թեթևութիւն երկնից բնակուխ եանն։ 
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Ել. զի ամպեղէն գոլն ով երևևցաւ բեմն՝ վասնզի որ վերացաւն ամպով 
նոլն գա լոզ է վեր ացսւցանել ընդ իւր զարգարս։** Եւ տե արաս կեզն 
ոսկի որ ի վերալ բեմինք զորով էր արկեալ մաքուր կտաւն բարակզ 
արով եաեկեալ էր սուրբ սեղանն և որ ի նմա խորհուրդն* դիաեա 
և Նանիր 9 զի &աՆուկ եւ անլալա է խորհուրդ աստուաՆագին գի- 
աութեանն պաաուականութեամբ և մաքրութեամբ ըստ որոտ ուա– 
կանութեան մաքուր ոսկւոլն և. լուսամիտլլ մաքրութեան կտա- 
ւոլն։*** Եւ զի եղեալ օդ քաղցրաշունչ երազ զմասն ինչ կաաւոլն՝ 
իմա, զի զուզան քեղ սուրբ Լրգւոէն քազզր խազազմունք, որ րա(ա 
առնէ սրրոզ իւրոզ զխորհուրգ ՆաՆկեալ աստուաՆ՚սւթեան իւրպ։ 
Թեզանն ոսկի ի պաաուական տկանց ընդելուզեալ որ կալր ընդ կը– 
տալով Նանուցանէ զվարս և. զճգնութիւն արդարոցեզ որպէս ըզ– 
պատուական տկանց զանազանումն*** իսկ ըստ երևելոլ քեզ հացն 
1ւ ոզկոլզն ի վեր ալ սեղան ոխ* լալտ առն է զօրին ակ մարմնոլ և 
արեան կենարար չար չարանա ցն։ երևումն քեզ սքանչելատեսիլ 
ձիթենւոլնզ որ էր հուպ առ. տէրունեան խորհուրդն ք բարձր և 
վար սալոր բազմաբեր պտղալից՚ զաուրս և զողորմութիւն և զոէր 
մաթդկան որ աո. միմեանս՝ եցոլց քեզ ընդունողն։ ՝$անզի մօտ և 
առաջին և պաաուական \ԼստուաՆութեանն է ազքաասիրութիւն^ 
որով և առաջին արդարքն ընտիրք երևեցան*** առանց որոլ և 
կուսանացն արհամարհեալ վասաակք կուսութեան% արտաքոլ հար¬ 
ոտն եացն ընկեցան։ Օովալ ճանաչի լանձինս մտրդկան կնիք քա– 
րոզութեանն քրիստոսի որ ասացն% թէ 8 ալս մ Նանիցեն ամենեքեան 
զձեզ թէ իմ աշակերտք էք՝ եթէ սիրիցէք զմիմեանս*** և Տէրն 
փառաց բնակէ ի մ էջ նոցաք խորհելով ղհանգիստ և զառաաաբար 
պ տղաբերոլթիլն երկրիք որպէս աեսանէիր բարձր զձիթենին և 
լիապտուղ և վարսաւոր։ Եւ. զի ոստք չորք ձիիՒենլոլնք որ ի խոնարհ 
կողմ երկրի ձգեալ երևեցանք երեք ոստք հասարակատևսք չափով և 
միաթիլք պտզովք9 և չորրորդն կիստ չափ երիցն և պակասաւոր 
ըստ պտղաբերութեանք և չորեցունց պտուղք վտիտ էին և թա– 
ռ ամքք և բերքն պակաս ք և աննման ք քան զալլ ատոքատեսիլ 
պտուղս ձիթենւոլն՝ լուր և ասացից զոր ինչ սահմանեաց Ւար֊ 
ձրեալն լալսմ հետէ մինչև ի վախճան աշխարհիս* Երեք տասնև– 
րեակք ամաց և կէս աասներեկի հա մ առօ տես ցին ի վեր ալ ամենալն 
աշխարհի մինչև լերևումն պղՆոլն լանապատի$ զոր %տնիէլ մար- 

ասացեալ է սուրբ Հոդւոլն* և լինին սոքա լալտնապէս 
թ՛ուով ամք երևքհարիլր լիսունզ ըստ միազոլդ պաղոց երից ոստոցն 
և կիսոլն։ Ել զի տեսեր զպտուզ ոստոցն թառամս և Ննկեալո և 
ոչինչ բնտւ նմանս ալլ պտղոցն որ ի ձիթենւոջն էին՝ տես ճըշ– 
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մարտապէս և Նան էլւ, ^ բարձեալ է սէր և արդ արու թիլն յամե– 
նալև մարգոց ք որջ ստութեամբ և ոչ սաուգութեամբ կարՆևցույցա- 
Ն1րձ գանձին ո սիրունս և պատուիրանապահս։ •• էլ շ»Նք. 
բեմին որ ցուցաւ քեզ աթոռ. չորեր կու՜սի Նովագոլն սառնակերպ՝ 
գեստումն գա հու. քահանալութեանն և թագաւորութեան ցույցա- 
նէ... լորոյ վեր ալ կալր սկտեղն աբՆաթի* բանգի իբրև. գարՆաթ 
ընտիր և փորձ լուսափայլ լամենալն ազգս ընգունողաց սփրւեալ 
տարաՆեցաւ բանէր, զոր սաղմոսերգն վարգապեաէ սուրբ Հոգւովն 
լուսելն, թէ (՝անք Տեառն որպէս գարՆաթ ընարեալ 1ւ փորձեալւ Ել 
զի երևեցաւ քեզ Նովագոլն սաոնֆսնման տեսիլ աթոաւոլն՝ նշանա¬ 
կես» լ ցուցանէ զՆփումն ալէկոՆ ութեան աշխարհիս Հալոց* քանզի 
և թխագոլն թանձր կտաւոցն ՆաՆկոլմն զօրին ակ բեր է գթանձրա– 
մաՆ սգոլն, որ ունելոց է զաշխարհս ամենայն։ Եւ նափորտն բե¬ 
հեզես» յ, զոր տեսանէիր Նալեալ և եգետլ ի վեր ալ սկտեղն, և 
գունդն ոսկի որ կտլր մերձ նափորտանն՝ նշանակէ մինն գքահա– 
նալութիւննք և միւսն գթագալորութիւնն։ Եւ զի ոչ ոք էր ար- 
կեալ զիլրեաւ գնափորտն, և ոչ ալն ոք էր որ գգունգն ունէր ի 
ձեռին% լուր ստուգապէսք զի լոեսցէ մերձ ընդ մերձ թագաւորու– 
թիւն յազգէգ Արշակունետց, 1ւ քահանալութիւն ի ցեզէ արժանա¬ 
վոր քահանա» լա պետին Գրիգորի։ Եւ մագաղաթն հատուաՆաձև, որ 
ցոլցաւ քեղ գրեալ ի սկզբանն կարգս ինչ ոսկեղէն գրով* զձեոնա- 
գրութիլն արանց սրբոց եցոլց քեզ շնորհք Հոգւոլն սրբոլ♦ որք ի 
գաւակէ երանելոլն Գրիգորի լաջորգեն արժանապէս զա թոռլ քահա– 
նայա պետ ութեան՝ նոքա են ար ք ընտիրք գրեալք ոսկետեսիլ գրով 
ի գպրութիլն կենացէ Եւ զի երևեցաւ ի միջոլ կողմն մագաղաթին 
հեո.ի լոսկեգիր կարգացն կտրգք ինչ խանգարեալք և քնջագիրք՝ 
գիտեա զի նստելոց են քահանա յա պետ ք ոմանք լա թոռ. սբբոլն Գրի* 
գորի, որ ոչ ըստ հրամանի սրբոց աւլաքելոցն և ոչ ըստ կանոնի 
պա տո լական սուրբ ժողովոլն երեքհարիւր ութ ուտ աս անցն §ինին 
ձեռնագրեալք լերկնաւոր պաշտօնն, ալլ ըստ փաո.աց աշխարհիս 
ձգտին ի պատիւն յանգգնութեամբ, որք են արՆաթասէրք առաւել 
քան աստուաՆաոէրք։ Եւ վասն զի խոտան և օտար է քահանա յա» 
պետութիլն նսցա և ոչ ըստ հաճոյից Ւարձրելոյն՝ ջնջեալ են նոքա 
ի գպրութենէ երկնից։ Եւ ալլ կարգն և միւս ևս կէո կարգի, որ 
երևեցաւ քեզ գրեալ սքանչելտպէս ոսկի գրով ի ստորին եգեր մա¬ 
գաղաթին՝ Նանիր հաւաստեաւ, գի մերձ լերևումն պղՆոլն անապա¬ 
տի գարձեալ լառն է թագալ որ լազ*էեգ Արշակունեաց, և նորոգի 
աթոռ. հալրապետո».թեան ի շարւաւիղէ սրբոլն վասն գի 
ոչ էին արհամարհեալք և ընկեցեալք լերկի ր ի կոխումն$ այլ կայր 
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գսւնգն, և. Նալեալ պատուականութեամբ ցուցաւ քեզ նափորտն• 
և. Նանուց զալս վերին ազդեց ութիւնն սքանչելատեսիլ ոսկեգիր կար– 
գովն և կարգակիսաւն, թէ ի ժամանակս գոռոզացելոյ թշնամւոյն 
արգարութեան նստցի քահանա յա պետ արդար ի ճշմարիտ վիճակէ 
ցեղին սրբոյն Գրիգորի . և. քահանալացեալ աո. աք ինն կատար է զա - 
լուրս իւր կրեալ ճգնութֆւնս բազումս ի սուտ առաքելոց իշխանին 
կորստեանք և վախ՛ճանի խաղաղական հանգստիւ ևւ ոչ սրով։ Եէ– 
Iքիւս զա լակ նորին յաջորգեալ զաթոո քահանա յապետութեանն, և. 
բազում և ազգի ազգի համբերեալ քևրանաց և. գանից և սովոյ և 
հալաՆտնաց և գառն նեղութեաՆ ժամանակս բազումս* յանօրէն 
իշխանին գահճացն "բով ընկալցի զվախճտնն մարտիրոսութեան։ Այծ 
է զի ցուցաւ քեզ ի կարգին մասն մի գրելոցն կարմրագեղով։ Եւ. 
որ երևեցան քեզ բազմութիւնք տղայոց շուրջ կալով ի վեր ալ ար- 
Նաթ սկտեղն, զուարթատեսիկ ցնՆալից ուրախութեամբ զի ահա 
յարգանգէ զաւակիգ որ տուաւ քեզ յԱրարչէն՝ ելցեն բազում շա– 
ռաւիղք, արք ընտիրք զօրութեամբ, ընդ որս միաբանեալք և. ՓԱ 
բազմութիւնք լալ արանց յազգէ նախարարացդ Հայոց, որք զօրա– 
ցեալք սուրբ բանիւն \ԼսԱէՈւՆոյ% զյարուցմունս թագաւորաց և 
զսպառնալիս իշխանտց աո. ոչինչ համարեալ ար համա րհեսցեն, միա֊ 
ցոլցեալ ղան ձին ս ընդ յոյսն բաղձա լի երկնաւոր կոչմանն 9 չհայելով 
ի մեՆոլթիւնս սնոտի և ոչ ի փառս առժամայնս• ընդ որոյ վաճա¬ 
ռես/լ ոմանց զփառս անեղեին Աստուեոյ ընդ սնոտի և ապականա¬ 
ցու կենաց ա ւՒ ա րհխ.՝ ուրացողք լինին• վասն ղի մօտ է առ դուրս 
վաճառ* թուլտցելոցն ի կորուստ* և հասեալ կայ հուպ օգնութիւն* 
զօրացելոցն ի փրկութիւն։ 8որս և գոլ հայեցեալ շնորհի ակամբ 
տեսեր շուրջ զաոտուս$Նային սեղանովն պարելով զտզայսն* չհայելով 
բնտւ ի սայթաքմունս սնոտի հեթանոսական պաշտամանն* յորոց 
ոմանք կատարելութեան հասեալք մարտիրոսական պսակին լինին 
արժանիք։ Եւ. տԱք յարանց բազմաց, և ոչ միայն յարանց, ՓԱ 
գտտնին և ի կսհնանց, որք թէպէտև ոչ սրովք այլ ի շնորհաց 
սուրբ Հոգւոյև զօրացեալք բազում բարեգորՆութեամ բք կա տա 
(\րպէս երևէին քեզ լուսափայլ նշոյլք արձակեալք ի մանկտւոյն, 
չորոց կարմրտգոյն փայլմամբ երփնէր գոյնն% զկատարելոցն արեամբն 
ցուցանէ գուշակելով պնա հատ ակութի ւե* և զայլոցն պէսպէս ճառա֊ 
գայթիւք ցուցանէր զշողումն, որպէս և զբազմափայլ գոյնս լուսա- 
ւորութեան առաքինի մարգոց• վասն զի բազում են և ա նթհ 
ճգնոլթիւն և վաստակք արանց արգարոց և սրբոց։ Եւ֊ վասն զէ 
շարժեցալ սաստիկ գղորգմամբ աթոռն զոր տեսեր, և որ երբեմն 
աոզայք քեզ երևէին, յաճումն կատարելութեան բովանգակեալք 
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լերկրէ լերկինս թւուցեալ համբ արձան՝ բովանդակ ապէս բեղ գեր- 
կրիո կենցաղս արդարոցն և լերկինս զլինելոց նոցա զհրեշտականման 
փոփոխումն եցոլց պարգևատուն բարեաց։ Փանզի իբրև զա ղալ յաշ– 
խտրհի կացին արդարբն անմեղութեամբ , չդարձուցանելով և ոչ 
ուրեբ զհալեցուաՆս մտաց իլրեանց ի զբաղմանս նանբութեան, ալլ 
ոլշադրեա/բ ի հրաւիրումն երկնաւոր ոլրախութեանն ևեթ հալին։ 
Փանզի բաղում և խիստ դզորդմունբ լալսմ հետ է $ֆ%ելոց են յաշ– 
խարհի, լարուցմունբ թադաւորաց ի վեր ալ միմեանց, ւավբ և սա֊ 
սանութիւնբ և բաղում նեղութիւնբ, որբ զմօտալուտ գալուստ 
սրդւոլն կորստեան նշանակեն։♦♦ Եւ դու կնբեա զտեսիլդ որ ցուցտւ 
բեղ լալտնութիւն ի բարձ անց« բանգի ոչ վրիպեսցի ալտի բան 
մի՝ մինչև կատարեսցի ամեն ալն։ 

«Ել. ես իբրև ի բնոլ ղարթուցեալ ի տես լեն էն, զոր եցոլց ինձ ք 
Ւարձրեալնք և ի զարմացման մեՆի եղեալ փառաւորեցի զմարդա֊ 
ակրն Աաոօւաէ՚է որ արժանի արար ղանարժանութիւնս իմ ալսպիսի 
մեն և ահա լոր տեսչութեան։ Եւ լռեալ դադարեցի ի լալտնելոլ 
զալս ումեբ մինչև ցալսօր ժամանակի։ Եւ. այւք. պատմեցի ձեզ ոչ 
Iէիալն առ նեղել սրտիսք ալլ թաբոլցանել երկուցծալ, զի մի իբրե– 
զչացօղ պատուհասեալ դատեցալց ի ցուցողէ լալտնութեանս ալսո– 
քիկք որ և գրով իսկ հրամալեաց ինձ ղալանդս զալս թողուլ աշ¬ 
խարհի»։ ■ 

Աւելորդ է ասելք թէ տեսիլս ալս, զոր իբրև լ\Լստուաեուստ I 
լալտնութիւն առ. 0ահակ կ9աւանդէ մեղ Փարպեցին՝ ոչ ալլ ինչ է՝ | 
եթկ ոչ կեղեիբ բարեպաշտ բրիստոնէի, ալն դարերուն ՜ճաշակին 
լարմար՝ հոգևոր, շատ անդամ ցուրտ ալլաբանութիւններով լի, 
զորս ալսպէս երկար մ Էջ բերել արդարև չէր արժեր, եթէ պատ- 
մութեան կարգը և գարուն ոգին ցուցնելու հարկը չպահանջէին ։ | 
Բարեմիտ նախնիբ մեր բրիստոնէական եռանդով վառեալ, մոլեռանդ . 
բարբարոսներու բռնութենէն մատնուաՆ սաստիկ հալաեանացր 
աանջանաց և մահու անդամ, զոր միշտ առաջի աչաց կը տեսնէին* յ 
կրնալիքն ալլ ազդ մխիթարուիլ և զորանալ եթէ ոչ խրատուելով 
նկ ատել զալն ամենալն իբր բարձր տեսչութեան մի իմաստութենէն 
պատրաստուաՆ գաղտնիս, զոր բննել լաստիս չէ տրուաե մարդոլ* 
Ա|ււ տեսութեամբ պարտ է ընթեռնուլ հին պատմութեան մէջ սմին 
նման ձանձրալի կտորներ* *էիտել արժան է սակալն, թէ բարեպաշտ 
հեղինակն, ո ոբ և է, համբակ էր իլր արուեստին. բանգի կու 
տալ դուշակել աո 0 ահակ իբր լալտնութեամբ թէ Լուսաւորչալ 
ցեղէն պիտի նստէին ժամանակ մը կաթողիկոս ընտիր անձինբ, որոց 
պիտի լաջորդէին լետոլ անարժան մարդիկ • բալց ալս եզաւ լառ աջ 
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քան ղ\)ահակ, մինչ տեսիլը որ ի մա րգտրիութիւն՝ ապագա լին Հա– 
մար է և ոչ անցելոլն* նա մանաւանդ ալն լալտնութեան մ էջ իբր 
ապտգալ ցուցուած անձանց մին ի նոլն ինքն 0ահակ։ Մպաքին 
զ\)ահակ կ՝ակնարկեն սա բանք• «Ւ ժամանակս գոոոզացելոլ թշեա– 
մլոլն արդարութեան (8ագկերտի Ա«) նստցի քահանա լա պետ ար¬ 
դար ի ճշմարիտ վիճակի ցեղին սրբոլն Գրիգորի, և քահանալացեալ 
կատար է– զաւուրս իւր կրեալ ճգնոլթիւնս բազումս ի սուտ ա«լա– 
քելոց իշխանին կորստեան |0ուրմակ, Նմուիլ), և. վախ- 
ճանի խաղաղական հանգստիւ և ոչ սրով»։ 

5, Արդին տեսանք, թի ինչպիս Արտաշիս կամ Արտաշիր9 
վերՓին թ՜ագա լորն Արշակունի9 ամբաստանուելով աո. Վ^ոամալ նա¬ 
խարարներին 9 հարկաւ միոլ մասին 1ւ ոչ ամենին1 արկաւ աթոո.ին։ 

ինչ եզաւ վ ախճան անկե ալ թագաւորին% չէ լալա* ըստ Հ*որե– 
նացւոլն% Վււաւ/ հրամալեց Հանգին արգելուլ զնա*։ Օւստի հաւա– 
նական ի թի Ար տաշիս պահուեցալ ի Պարսկաստան 9 ուր և. մե– 
ոաւ իսկ։ Թէ էնչ եղան լետ ալնորիկ Հալք՝ որենացին սաչափ 
միալն ասի9 թի Վււաւ/ € մեծապարգև, ղնախարարսն արձակեաց պար¬ 
սիկ մարզպանաւ9 որում անուն իր Վ^եհդեն շապուհ*։ Եւ իսկոլն կը 
լարի 0ահակալ և կաթողիկոսութեան վրտէ համառկոտ տեղեկու.- 
թիւն9 ալսինքն թի ինչպիս \)ուրմակ9 Ւրքիշոլ և■ Նմուիլ տրուե– 
ցան հակառիս կա թալ I)ահակալ9 որ վարեց միալն հոգևոր իշխա– 
նութիւն մինչև, ի մահ իւր* զոր կը պատմի ալսպիս•—Վրւաւ/ Ե« 
թագաւորելով քսան և. մի ամ ըստ Ւ1որենացւոլն* կը մեո.նի9 եւ կը 
լաջորգի Շազկերտ 3* (440 — 457), ալսինքն 32-գ ամին փոքուն 
Փ*իոդոսի (408 — 450) մինչև Մարկիանոսի (450-457) վերջին տա- 
րին։ 8ազկերտ իսկ և իսկ կը լարձակի Յունաց վըաէ ի Vիջագետս 
(&՝իոգորետ* Ե« 39, Պրոկոպ* Պարս♦ պատ մ* Ա« 2, աո. Պ^աթըրճ^ք 
հրամալելով երթալ ի Հալս \\տր պատ ականի զօ րուն9 որ գալով կը 
բանակին մօւզ ի ՝ագասան ուր իր 0ահակ։ ՕաՀա^ հիւանգանալով 
կը տարուի Ւլոլր կոչուաՆ դիւղն, իբրև տեղի հանդարտ լերեսաց 
Պարսից զօրուն։ Հոն կը վախճանի 0ահակք ըստ անուանն արդարև 
է/ծծ9 լետ վարելոլ զկաթողիկոսութիւնն 51 տարի9 ալսինքն% |3*^. 
ամին Նոսրովու (388) մինչև ի սկիզբն երկրորդ ամին կ ամ ի վախ¬ 
ճան առաջնոլն 3 ազկերտի ք՝« (440)$ «Մահկանացու Ննեալք ասի 
Ւ1 որենացին, անմտհ զիւրն լի շատ ակ եթող*։ ձքիորմի պարտ իր մեզ9 
կր լաւելու9 %րաշափաո.ագունիլ անցանել բանիւ ըստ արժանի հօրն 
դրուատից. ալլ զի մի լերկարութիւն ճաո.իցս քիցի ձանձրութիւն ըն– 
քմերցսղաց% ալլում տեղւոլ և ժամանակի զալսոսիկ թողցուք*։ Սար– 
կա լա գա պետ նորա Նրեմիա հանդերձ աշակերտ օք նոլ*ա9 և մանա– 
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ւանդ նուն նորա Դուստր կամ *հստլ*իկէ տիկինն Մամիկոնեանէ կին 
մեեին Վ^աըգանար տանելով մարմինը կը թաղեն լիւրեանց (Մամի– 
կոնեանց) գիլզն լԱշտիշատ.— ձՏԼըսան և. զմի ամ (ոչ ալեչափի թ՜ա¬ 
գալս րեալ Պարսից Վ«ւաւք երկրորդ (հինգերորդ)՝ մեււանի9 թ՜ողլով 
զաէրութ իւնն որդւոլ իւրում Տազկերտի ((՝.), ոլալ մաւացեալ զհաշ– 
տա թիւնն՝ իսկ և իսկ ընդ թագաւսրելն գիմ է ի վեր ալ զօրացն 
8ուետց որ^ աո. Մերին, հրամայելով գնդին Մտրպատականի ի մեր 
աշխարհս ելան ել* որը եկեալ անկարգապէս բանակեցան հուպ աո. 
Ւտգնտցն տւանի։ Յալնժամ մենին 0ահակալ հասեալ հիւանդու- 
թիլն մահու• և աոեալ աշակերտ ացն տարան ի գիլզն որ կոչի 
ք՝/ուր9 որպէս թէ ի փոլր և՛ ընտտնևգոլն և՛ գերն տեղի մատու– 
ցեալ ի գօրացն Պարսից կտտողաց գնոսա։ էէլր եհաս վախճան 9 կե– 
ցետլ եպիսկոպոսապետութեամր ամս լիսուն և. մի9 սկսեալ էերրորգ 
ամէ վերՀնոլ Խոսրովալ Հալոց արըալի մինչև ցսկիգբն ամին եր– 
կրորդի ^ուզկերտի եղելսլ Պարսից թագաւորի9 լելս ա մ սոլն նաւա– 
սարդիք լաւուր իւրոլ եննդեան։•** ՏԼպատուական մարմին նորա 
բարձեալ սարկալագա պետին նորին Եր եմ իա լի՝ հանդերձ աշակեր– 
տակցօը և տիկնաւն Մամիկոնենից9 նորին նուաւ9 որում անուն էր 
Գստրիկ, կին Վ^արդանալ սս րատելատի, տարեալ հանգուցին լիւ– 
րեանց գեւզն լ\Լշտիշատ9 որ է ի գաւաոին Տարօնն (հ՛որ» I՝# 

6. Ւ1որենացին կը լաւելու* «եւ ցրուեալ աշակերտաց նորա 
կրօնալքյրաց սպուդէից ի գաւաոս իւրաըանչիւր՝ վանորալս շինեցին 
ժոզովեալ եղբարսա։ Աստի, ինչպէս նաև նոլն գպրութեան ՒԹ* 
գլխէն կը տեսնուի9 թէ \ ահտկ հաստատաե էր9 հաւանականապէս 
ի ՀՀաղարշապատ ք ըստ 9ոլնաց Ապոլդէը, ալսինըն վայթեք կամ 
Ակումիտը, ալսինըն անշունը կամ անհանգիստը կոչուաե ըազա– 
ըաբնակ մ ի անձանց վանս, ուր վանականը ըստ կանոնի անապա¬ 
տական միանձանց՝ կ*ապրէին խստամբերութեամբ9 կ՚զբազէին 
նաև ուսմանց։ 0ահակ ունէր ալն վանատան մէջ9 որ չէր հեոի 
կաթոզիկոսարանէն9 թերևս ի կաթողիկոսարանին իսկ9 իբր վաթ¬ 
սուն ալնպիսի միանձունս ընդ իւրով աււա նորդութետմբք չորոց և 
միշտ գէթ զոմանս կը շրջեցունէր ընդ իւր իբրև օգնական9 թե. 
րևս կը ղրկէր գնոսա նաև ի ըարոզութիւն։ Ա յււ կարեենը կը հաս– 
կցուի լիշեալ ՒԹ. գլխէնք ուր Իորենացին լետ պատմելոլ զըն– 
տրութիւն Աահակալ ի կաթոզէկոսութիւն՝ անգէն կը լարէ ի գո¬ 
վեստ \)ահակալ. «|)ա ամենայն տոլաբինոլթեանց հարցն նմանեար 
աղօթիցն մասամբ աո.աւելեալ։ ՝$անզի սաացալ աշակերտս վաթ¬ 
սուն ըստ նմանութեան մալրաըաղաըացն սպուգէից9 արը կրօնա– 

խարազնազգեստըք երկաթապատը9 բոկագնացը9 որ լար ընդ 
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նմա շրջէին*։ Ուստի Ոահակ, թէև ամուսնացեալ, տէր ընտանհաց, 
միանգամ ալն րեռնաւորետլ Նանր հոգովր կաթողիկոս ութե։սն՝ կը 
վար էր իլր վանական աղ հետ ՛ճշմարիտ միանձնական կևանսք միա– 
ցունելով տեսականն ընդ դորՆնականին։ քէալս կը նշանակէ ապա– 
րէն ասելն ^որենտցւոլնք թէ– <.մ1րովվ> մշտնջենաւոր պաշտամտմբ 
կատարէր զկանոնն որպէս զալն որ լանապատսն էին, և հոգալը 
զաշխարհս որպէս զալն որ լաշխարհի են»։ Եթէ խստամբերու- 
թիւննք գովելի ըստ ոգւոլ ժամանակին, զարմանալի է լան ձին Սա– 
հակալ, որ զկնի թագաւորին կը վարէր աո՜աջին պաշտոնը, և նե¬ 
րելի էր նմա ճաշել թագաւորարար և. զգենուլ կնգմենիս և սա¬ 
մուրենիս , ինչպէս էԼաւէնն և Նահակ՝ ևս աււաւել գովութեան և 
զարմ անագ արժանի է մեե հմտոլթիւն նորաք զոր Փարպեցին ալն– 
պէս գրուատելով կը լիջէ։ մինչև վերագոլն գնել գնա բան պՄեւ– 
րոպք որ ք ասէ, լորին եղ հալերէն ալրուրենն% Չուսանելով ի սուրբ 
կաթողիկոսէն Ստհակտլ • ♦ ♦ որ լոլժ աո՜լցեալ անցուցանէր վարժ իլր 
զբաղում գիտնովր Շունաղնոլնպէս թ արգմ անութ եան համար 
ասէ–յ թէ ՉԵրանելին Մաշթոց և որ ընգ նմա պա տուտ կան րահտ– 
նալր էին% ոչ զօրէին համարձակել լալսպիսի սաստիկ և կարևոր 
գորեք թարգմանել գիրս ի ԷՈ(Ն լեզուոլն ի հալ բարբառ • վասն զի 
սչինչ էին ալնպկս տեղեակ գիտնապէս հրահանգի լունարէն ուս• 
ման»։ Որ չափ և աւելի համարինր զգովեստ Փտրպեցւոլն՝ նշանա– 
դրաց գիւտին և թարգմանութեան դո բերք լորս ոչ ձեռնտու մի– 
տլն9 ալլ և գլուխ և առ՜աջնորդ էր Ոահակ՝ բա լական են ցուցնել 
նորա մեՆ հմտութիւնն ոչ միալն լունարէնի ուսմանք ա^և ասո– 
րւոլնք <^ա լան ական ապէս նաև պարսկին, թողում ր ասել նաև հալ– 
ոլն։ Հէմահն և զթաղումն 0ահակալ կը պատմէ նաև աշակերտ 
նորա Կորիւն իլր զարդարուն ոճով ալսպէս♦ «Յէա ալևորիկ գէպ 
լինէր ե րտնելոլն Սահակալ լցեալ աւուրրր երկալն ժամանակօրյ և 
վալելչացետլ աստուաՆ արեր պտզոցն րարութեամրր* լաո՜աջնում 
ամի Յազկերտի որգւոլ Վ^ո՜տմալ՝ թագաւորի կացելոլ ի Պարսից աշ¬ 
խարհին ք ի Ոտգրաւանգ գս/ւառի9 ի գիւղ ք^լբոցացք ի կատարել 
ամսետն*/։ Նալս՛ սարդի , որսլէս և զօր Նննդեան երանելոլն 
ւերկրորգ ժամու աւուրնյ ի պաշտաման անուշահոտ իւղոլն9 հան¬ 
դերձ աստուաՆահտճոլ աղօթիւը՝ Ներունւոլն ի քրիստոս աւան- 
դեալ, հալեցեյոլ ի մ արդ ար էին որ աս էր« 1։ ձեււս վ>ո լանձն առ՜¬ 
նեմ զ^ոդի իմ9 և Ստեվանոսի երանելոլ որ ասէր• §էր &իսու~Ա։ րն– 
կալ զհոզի իմ։ Ըււա նմին օրինակի և նորա ապսպարեալ գանձն և 
զմնացետլս ամենապաղ շնորհացն Ս»սաու^ոյէ ՀՀոր և առևալ վաղ¬ 
վաղակի ձեռնասուն աստուաՆ ասէր պաշտօնէիցն իւրոցք որոԼ ԳԸԼ" 
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խաւորին Նրեմիտ անուն ՚ճանաչէլւ, ալր սուրբ և. բարեպաշտոն, 
հանդերձ աստուաՆասէր իշխանակնաւ միով որ անուանեալ կոչէր 
Դուստրք որ էր կին Վ^արդանալ զոր ի վերոլն լիշեցաք, և բազում 
ամբոխից սրբոց ժողովոց, բարձեալ զսուրբն սազմոսիւք և օրհնու– 
թեամբ և հոգևոր բարբառով, լետ սակաւ ինչ աւուրց ընդ տիւ և 
ըեդ գիշեր ի Տարօն հասուցանէին մինչ ի բուն իսկ գիլզն լՄշաի– 
շատ։ Եւ. անդ ի մարտիրոսական խորանին 1աըկնղ սրբոցն, հան¬ 
դերձ ամեն ալն անուշահոտ խնկօ ք եգեալ և* կնքեալ քրիստոսս»– 
գրոշմ կնքովն, և զօրինաւոր լիշատակն ի վեր ալ կատարեալ ալ* 
նուհե տև իւրաքանչիւրն դառնալին» (^որիւն^։ <ւՕրոց և նոլնպէս 
ամի ամի դումարելովք ի նոլն ամսեան% զնոլն լիշատակն տօնա– 
խմբեն» ։ 

7, հալական համալրելով ալսչափ զՍահակալ՝ դանք նշանս»– 
գրոց դիւտին և թարդմանութեան դորՆին, որ է մին ի նշանաւո– 
րադոլն անցից պատմութեան ժամանակին և ազդին ւIի անդամ ալն։ 
ք՝ալց որովհետև ալս դորՆը կապուաՆ է սեր տիլ ընդ պատմութեան 
Մեսրոպալ՝ հարկ է լետ I)ահակալ խօսել և զսմանէ։ Ունինք Մես– 
րոպալ վարուց պատմութիլն մի, դրեալ, որպէս ասի ի լա ռաջա բա¬ 
նին՝ ի խնդրոլ ուրումն Տովսեփալ, աշակերտի Մեսրոպալ։ Ղ՝րուաեն 
է արդարև մթին• լալտնի է սակալն լեզուէն, թէ է գորե աուա^– 
նոլ կիսան Ե* գարուն, ուստի և գրողն էր ժամանակակից, և չէ 
տնհաւանական, թէ ըստ ալանդութեանն՝ է աշխատութիւն 
բեան, միոլ լաշակերտաց Մեսրոպալ։ քԼալս կը հաստատէ բուն իսկ 
մատեանն, ուր պատմիչն ի լիշելն զերթն թարդմանչաց ի Բոստան* 
դնոլպոլիս՝ ասէ♦ &8ետ ժամանակի ինչ ընդ մ էջ անցելոլ դէպ էխ 
նէր ոմանց եզբարց ի Լա լաս տան աշխարհէս դիմել իջանել ի կող- 
մանս Զունաց, որ և Ղ^ևոնդէս աււաջնոլն անուն էր, և երկրորդին% 
նորիւնք/*։ քՀՄեսրոպալ կը խօսի նաև որենացին։ Մենք կ*առնունք 
ի ^որենէ, իբրև ժամանակակցէ և մերձաւորէ Մեսրոպալ, էիշ.^ԼՈէ1 
նաև զպատմութիւն Ւ1որենացւոլն, մանալանդ ուր սա կը տարբերի 
լառաջնոլն, կամ կը պատմէ աւելի ինչ բան գնա։ 

Մեսրոպ, որ և Մաշթոց, կրկին անուանք ցալժմ անՆանօթք, 
ալժմ կը թուին ըստ բալականին Նանուցեալ* առաջինն՝ պարսիկ 
բառէն միւշրիֆ, որ կը նշանակէ դպիր կամ քարտուղար, և եր– 
կլտրդն՝ լոլն բառէն յւ՚ւցէՕՀ, որ նշանակէ թաթմրութխւն, եկե¬ 
ղեցական տիտղոս, ինչպէս եկղևոիաստիկոսն (Խոր. Գ* էրէ*) և ակու¬ 
միտ սրիւնոր ալլով առթիւ տրուեցան նմա։ Կորիւն կը կոչէ 
գնա ամակ ալս եկեղեցական անուամբ Մաշթոց, Մեսրոպ՝ ոչ ու¬ 
րեք. մինչ Ւ1որենացին կը վարէ համակ զանունն Մեսրոպ, միան– 
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գամ մի աքն Մաշտոց ք որում կը կցէ վարդապետ բառը—էՀԼորս ետ 
թարգմանել երանելի վարդապետն Մաշտոց ի հալ լեզու՝» (Ն՛որ* 
ք՝ ♦ <1»*)* Այւ# Մեսրոպ կամ Մաշթոց է9 որ խորհրդակցութեամբ 
թերևս և գորՆակցութեամբ \)ահակալ9 ի քաջալերելոլ ևս Վււաւք– 
շապհոլ թագաւորին, ինչպես կ՚ըսուի՝ դտաւ մեր ալժմու նջանա¬ 
դիրներն։ հորիւն նշանագրաց գիւտինք ինչպէս նաև թարդմանու– 
թեան պատմութիւնը կը պատ մ է խառն թնդ պատմ ութետն վա– 
րուցն Մեսրոպալ ալսպիսի կարդալ։ Մեսրոպ, Ննեալ քամին իբր 
361 , էր Տարօնոլ Լացեկաց գիլղէն, որդի ուրումն Վ^արդանալ, ի 
մանկութեան ուսեալ լունարէն* դալով ապա լիլրարատ* կը մտնէ 
ի Նառալութիւն արքունեաց, հա լան ական ա պ էս ի սկզբան թագա– 
ւորութեանն Վ^ռամշապհոլ (392), և ապա հրաժարելով կը մտնէ 
ի կարդ եկեղեցական, և ընտրելով վանականութեան կեանք% կխստա¬ 
նաք աշակերտներ, ըեդ որս կ՚երթալ ի գալ առն Գողթան (395)* 
ուր կալին տակաւին հին կռապաշտութեան մնացորդ ք, զոր կը 
Հնջէ երևելի նշանօք, ինչպէս եղաՆ էր, ասէ Աորիւն, աո, Լուսա– 
ւորչաւ։ Անտի ապա կերթալ ի կողմանս Մ արաց 9 ալն է Աայւ պտ¬ 
տականի կամ Հալոց արևելեան հարաւալին մասըք որ ալսպէս կը 
կոչուէր։ 8ետոլ տեսնելով ազգին կարօտութիւնն ուսման և հոգե¬ 
լս ր դաստիարակութեանք որմէ Հալք, թէպէտ քրիստոնեալ, ւքնա¬ 
ցան էին զուրկ առ ի չգոլէ դպրութեան՝ կը հնարէ հալերէն դիրն 
^398-405), ստէպ աշխատութ եամբ և ճանապարհորդութեամբք 
ի Միջագետս և յԱ«արիս* կը հաստատէ դպրոցներ լուսումն հալե– 
րէն դպրութեանք 1ւ լինի գորՆակից թարգմանու թեան հին և նոր 
^տակարանաց ի հալ լեզուս։ 81րա ալս մեՆ և Նանր աշխատու– 
թեան կսկսի Մեսրոպ իւր առավելական առաջին շրջանն ի դա¬ 
լա ռս ինչ Հալոց։ *Նախ առնէ միւսանգամ ալցելութիւն Գողթան, 
որ նորա սիրելի գաւառն էր* անտի կ%երթալ ի 11իւնիսք անտի ի 
Վ^իրսք ապա հանդերձ 0 ահակաւ ի Հալս բաժնին 8ունաց, ուր9 
ինչպէս տեսանք, մեՆ դժուարութեանց հանդիպելով 8ունաց երե– 
ռէն՝ կը ղրկուի ի Կոստանդնուպոլիս (420)՝ առնուլ հրաման վար¬ 
դապետել ալն մասին հալ ժողովուրդը։ Հոն հանդիպելով բանիբուն 
ազուան երիցու Ւենիամին անուն՝ կը թելադրէ նմա լօրինել իգուա¬ 
նից լեզուին նշանագիր։ 8 ետ ալսր ամեն ալն ի գալով ի բաժինն 
Պարսից առ 0 ահակ և առ թագաւորն Հալոց իրտաշիր (425)* 
կսկսի իւր երկրորդ առաքելական շրջանն նախ լիղուանս, անտի ի 
Գորն Ղ՝արդմանալ, ապա ի բուն Վ*իրս, անտի ի գաւառն Տաշրալ9 
ալս ինքն ի հալ Վվւրս, որ առաջ կը կոչուէր ^ուդարք, մեՆ պատ– 
ուով ընդունուելով ալս ամէն երկիր ներուն իշխաններէն իբրե– 
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արդարև լուսաւորիչ։ հ վախճանի գալով ի Հալս աո. Սա հակ (428)* 
կսկսի նովաւ հանդերձ դրել և թարգմանել։ 8ետ ամաց ինչ (430 
կամ 31) կը դրկուին թարգմանիչը, ալսինըն 8ովհան, Եզնիկ, ու* 

րիշ երեը կամ չորս ընկերներով լՆդեսիա և ի ^ոստանդնուպոլէս 
թարգմանել զգիրս քո1^ ^ ասորի հարց) և լետ իբր չորս կամ հինգ 
ամաց (435 կամ 436) կը դաոնան օրինակօը Ս♦ %րոց, որովը կքուղ֊ 
զուի աոաջին թարգմանութիւնն, որ աճապարանօը եզաՆ էր։ 1*ք|> 
չորս կամ հինգ ամօը լետոլ (440)ք Սահակալ մահուան տարին, կը 
վախճանի \)՝եսրոպք լետ բանիլ և արդեամբ և գրով ե.ս աշխատե֊ 
լոլ լօգուտ ազգին։ Այս է պատմութիւն Կորեան, զոր աւասիկ ըա– 
ղելով կը դնենը♦— 

<1Առն. վտսն որոլ փոլթ արարեալ (է՝^ մեր պատմելոլ էր Մաշ֊ 
թոց անուն ի Տարօնական դաւաոէն, ի Հացեկաց գեղջէ* Լև էր 
սա) որգի աոն երևելւոլ Վ^արդան անուն կ ոչեցելոլ։ հ մանկու֊ 
թեան տիսն վարժեալ հելլենական դպրութեամբ,— (րսա էորենա– 
նացւոլն՝ ասնեալ և ուսեալ աո մեՆին ՞հերսիս ի»)-ևկեալ <,ասանէր 
ի գաւաոն Արշակունեաց թագաւորաց Հալոց մեՆաց, կտցես։լ լար՝ 
րունական դիւանին լինել սպասաւոր արըալական հրամանին-Լըստ 
^որենացւոլն1 Հլետ ելիցն Ներւ իսի լաշխարհէ՝ ի դրան ար օուհի 
կար դե ալ ըարտուզար»)-տեղեկացեալ և հմուտ եզեալ աշխարհա– 
կաց կարդաց, ցանկալի եղեալ զինուո բտկան արուեստիւն իւրոց զօ֊ 
րականացն։«•« 8ետ ալնորիկ ի Նաոալութիւն Աստուեոլ մարդաոի֊ 
րին դարձեալ մերկանալր ալնուհետև զիշխանակիր ցանկութիւնսն, 
անդէն վաղվաղակի ի միալնակեցական կարդ մտանէր* բազում և 
ազգի ազգի վշտակեցութիւն ըստ Աւետարանին կրէր. ամենալն կըրա 
թութեամբ հոգևորացն գանձն տուեալ մենաւորութեամբ, լեոնա- 
կեցութեան, ըաղցի և Նարաւոլ և բանջար աճա շակութեանց, արգե¬ 
լան աց անլուսից, խարազնազգեստ և գետնատա աՆ անկողնոց, և 
բազում անգամ զհեշտական հանգիստ գիշերոլն և զհարկ ֆնոլ լոտ֊ 
նաւոր տընութեանն ի թօթափել ական վճարէր։-(։ սրեն ա ցին հա֊ 
մաոօտիւ «ւԱիրեաց, ասէ, զմենակեցութեան վարսակ։—Եւ գտեալ 
ևս զոմանս լինըն լարեցուցանէր ♦ (^ք,/|<#) աոեալ ալնուհետև դի֊ 
մեալ ի ջան էր լանկարգ և լանդարման տեղիս %ողթան։ և ընդ 
աո աջ ելանէր նմա աստուանասէր իշխանն Գողթան, ալր երկիւ֊ 
ղաՆ։ ♦ ♦ ♦ Նսկ երանելւոլն վաղվաղակի զա լետա բանական արուեստն 
ի մ էջ աոեալ ձեոն արկանէր զգաւաոովն հանդերձ մի ա միտ սա֊ 
տարութեամբ իշխանին, դերեալ զամենեսեան ի հալրենեաց ալան֊ 
Գ^1ոց և– է սատանալական դէւապաշտ սպասաւորութենէ ի հնա– 
զտնդութիւն քրիստոսի մատուցանէր։ Եւ. լորժամ ի նոսա զբանն 
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կենաց սերմանէր՝ յալտնի իսկ բնակչաց գա լառին նշանր մեՆա– 
մեՆր երևէին, կերպակերպ նմանութիւն գիւացն փախստական լի¬ 
նելով անկան էին ի կալմանս Մարագն։ - ( Էայնպէս Խորենացինք բ այց 
աւելի պարզ• — ձԵրթեալ ի գա լառն Գողթան բնակէ. և որ ի նմա 
ղօղեալ աղանդն հեթանոսական, թագուցեալ յաւուրցն հրդատալ 
մինչև ցալն ժամանակս , և ապա լալտնեցաւ ի վատթարել թագա- 
ւորութեանն IԼրշակունեաց՝ զալն եբարձ օգնականութեամբ իշխանի 
գաւառին որում անուն էր Նաբիթ։ (\ւր նշան բ աստուաՆայինր լի- 
նէին որպէս առ սրբովն ^հրիգորիւ* հալաՆական լեալ զ-ե֊ր մար- 
մնաւոր տեսլեամբ անկանէին ի կողմանս Մարագ»)։ ֊ Լոս կը գնէ 
Կորիւն նշանագրաց գիւտին պատմութիւնը, զորմէ մեր պիտի խօ– 
սինր ուրոլն։ Ասքա լառ աջ տանելով պատմութիւնը՝ ^Ցայնժամ վաղ¬ 
վաղակի, ասէ, հրաման առնոլր ի թագաւորէն աւևտարանե, զխու– 
ժագուժ կողմանսն Մարագ քալսպէս կը կոչուէր հարաւալին արևե- 
լեան մասն մեՆին Հայոց, սահմանակից Աիւնեաց), որր ոչ միայն 
վասն գիւական սատանայակիր րարուգն ճիւաղութեան, այլև վասն 
խեգբեկագոյն և խոշորագոյն լեզուին գժուտրամատոյցր էին*.. ա– 
ռեալ (զնոսա) պարզախօսս հռետորաբանս, կրթեալս, աստուաՆա– 
տուր իմաստութեանն Ննունդս կագուգանէր։ •«• Ցետ այնորիկ աո - 
նոյլւ հալանութիւն երանելին Մաշթոգ, որպէս զի տէր եպիսկո¬ 
պոսն ի կայենականսն և նա ի սփիւռս հեթանոսագ (այսինրն 1|ա • 
^ակ բուն Հայոց մէջ, և ինրն Մեսրոպ շրջակայ գաւառներն) զբանն 
կենաց սերմանիցեն։ Եէ, հրաժարեալ ի նոցտնէ հանդերձ այլովր ևս 
օգնական օրն... սպասաւորօր Մւետարանին... երթեալ ի ջան էլւ առ 
ոտս տանն Ղ՝ողթան, յառաջին դաստակերտն իւր, և անդ ընտելա¬ 
կան սովորութեամբն ի կիր արկեալ զվարգապետութիլնն հաւասա- 
րութեամբն բարեպաշտին Հքաբաթայ՝ լի առնէր զգաւառն ողջունիւ 
IX ւետ արանին քրիստոսի, և կարգէր յամենայն գիլզս գաւառին 
դասս սրբոց վանական աղ։ Արում և հասեալ ժամանեալ (յաջորգեալ) 
հայրաբարուին %տայ, որգւոյ Նաբաթայ բազում սպասաւորութիւն 
իըրե. հաւասարի որգւոյ վարդապետին տանէր։—(1^որ են ագին ևս 
գիտէ Մեսրոպայ այս երկրորդ երթն ի Ղողթն, բայց կը գնէ յետ 
դարձին ի բաժնէն Տունաց—ձՆնրն եկեալ յ\\յրարատ% անցս էն է յա– 
ռաջնոյ բնակութեան գաւաոն %ողթն, բնաբարձ առնէ (զմնացորգս) 
հեթանոսական աղանգոյն հանդերձ օգնականութեամբ հօրաբարոյին 
Գտայ, որգւոյ Նաբիթայ, իշխանի գաւառին»)։—«Աւզա յետ այնորիկ 
ի սահմանակիցն, ի Սիւնական գաւաոն ելանէր, և անդ աստուա• 
Նասէր հնազանգութեամբ ընգունէր գնա իշխանն \3իւնեաց որ էր 
Վ.Ո»գինակ անուն։ ^Ա|ււ Վ^աղինակ էր հօրեղբայր Վ^ասակայ, և Վա– 
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սակ, ըստ պատմութեանն ԵղիշԷի, որպէս թ՜Է €նենգութ~եամբ և 
բոութեամբ* տալով սպտնանել գնա՝ աոաւ ի շխ անութի ւնր։ 

@։ Զարմանալի է ոտկալն, թէ ինչպէս Կորիւն, որ բան գ<>ե– 
գինակն պատմութեան ԵզիշԷիք ո ոբ և. է է առ. ասել հմուտ էր 
պատմութեանն Վ^ասակալ իբրև աշակերտ Մեսրոպալ, նաև եպիս¬ 
կոպոս ալն կողմ անց, կրնար ըսել սպանողի մը համար, թէ <ւՊալւ– 
գևեալ լ\Լստուեոլ հասանէր ի գլուխ իշխանութեանն Ծիւն եաց, 
ալր խորհրդական և հանճարեղն, ա* հ*, մանաւանգ որ Կորիւն 
գրան՛ է իւր պատմութիւնն զկնի պատերազմին վարդանանց , բան¬ 
գի գիտէ բա հան ալից հալաՆումն ի Տի զբոնք և զմահն Վ^ահանալ 
Աւ/ատունւոլ որ էր աբսորեալ նախարարներէնք գարձելոց աո. Պե– 
րոգիւ)։ «Եւ ժողովէր մանկանս աո ի նիւթ վարգապետութ՜եան, 
աոաւել զգագանամիտ զվալրենագոլն գճիւաղաբարոլ կողմանցն (\)իւ– 
նեաց արևելեան մասին բնակիչբ էին արդարև բարբարոսի* և ալե¬ 
չափ փոլթ ի վեր ալ ունելով դալեկաբար սնուցանէր և խրատէր* 
մինչև ի նոցունց իսկ ի վալրենեացն եպիսկոպոսս տեսուչս եկեղե– 
ցւոլն 0իւնեաց կարգել, որոլ անունն կոչէր Ծանանիաս, ալր սուրբ 
և երևելի հալրաբարոլ ժաոանդաւորաց եկեղեցւոլ* ապա և զեր– 
կիրն Սիւնեաց դասուբ վանականաց չնո^ր»։-(ք^որենացին դարձեաչ 
համաոօտիլ կ՛անցնի — «Ել ոչինչ լալնցանէ (զորս արարն ի 1*»^– 
թան^ք ասէ, պակաս արարեալ դտանի և 0 իւնեաց աշխարհինք 
օգնականութեամբ նորին իշխանին որ կոչէր Վ,ազինակ»)։—Զար¬ 
մանալի է Կորեան մեՆ դովութեամբ լիշելն հոս զՎ^ասակ* —«8»– 
րում ժամանակի Լիմա լետ մ ահուն Վ^ազինակալ) պարդևեալ յՍ.«* 
տուՆոլ հասանէր ի գլուխ իշխանութեանն Ծ իւնեաց բաֆն Ծիսա¬ 
կանն Վ ասակ, ալր խորհրդական և հանճարեղ և լաոաջիմաց, 
շնորհատուր իմաստութեամբն Աստուեոլ։ ֆազում ինչ նպաստու- 
թիլն ցուցտնէր ալետարանագորՆ վարգապետութեանն, իբրև որ- 
գւոլ աո հալր հպատակութիւն ցուցեալ և Նաոալեալ րստ Աւե– 
տարանին վալելչութեան • մինչ ի վախճան զհրամալեալսն ի գորե 
բերէր։ 

Օ. «81րա ժամանակի ինչ րնգ մ էջ անցելոլ գոգ ի մտի ար¬ 
կան էր սիրելին քրիստոսի և վասն բարբարոսական կողմանն« առ¬ 
նս լր կարգէր նշանագիրս վրացերէն լեգո լին ըստ շնորհեցելոլ նմա 
ի Տեաոնէէ ԳրԷր կարգէր և լօրինեալ լարգարէր, և աոնոլր րնգ 
իւր զոմանս քաւագոլնս լաշակերտացն իւրոց, լարուցեալ գնալր իջա– 
նել ի կողմանս Վբաց, և երթեալ լանգիման լին էր թագաւորին, 
որում անուն էր ֆակուր, և եպիսկոպոսի աշխարհին Մովսէս։ ♦♦♦ Եւ 
զիւ֊բ արուեստն առաջի արկետլ խրատէր։ * * * Եւ գտեալ զալր մի 
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թ՛արգման վրացերեն լեզուլին որ անուանեալ կոչեր Հազար այր 
գրագետ և ճշմարտահավատ* հրաման տաԱւ արքայն Վ|ւայ ի կոպ™ 
մանց կողմ անց և ի խառնիճաղանջ գաւառաց իշխանութեան իլրոյ 
ժողովել մանկանա, տալ է ձեռն վարդապետին է Հոր առեալ ար¬ 
կաներ ի բովս վարդապետութեանն, և հոգևոր սիրոյն եռանգմամբ 
գաղտ և ղժանգ շարաւահոտ դիւացն՛ և զսնոտիագորՆ պաշտամանն 
ի բաց անջատ եալ անյիշատակ ցուցանէրէ *** Հնոսա որ յայնչափ ի 
մասնս/ւոլ և է բ աժան եալ լեղուացն ժողովեցան* միով աստուաՆա- 
բարբառ, պատգամ օրն մի ազգ կապեալ փառաբանիչս միոյ Սւսսւոլ» 
Նոյ յօրինէր* Էորո9 ^ իմ անարժանիս եղեալ ի կարգ եպիսկոպո– 
սութեան վիճակ* որոց առաջինն Յամուել անուն , այր սուրբ և 
բարեպաշտոն* եպիսկոպոս կաց եալ տանն արքունականին։ - (Հայս 
կը կրկնե համառօտիւ և Ւ1որենացին* Մեսրոպայ երթեալ 
յաշխարհն Վր աց* առն է և նոցա նշանագիրս տուեցելովն ի վերուստ 
շնորհաւն, հանդերձ Հաղայիւ ոմամբ թարգմանաւ հելլեն և հայ 
լեզուի, ձեռնտու լինելոյ արքայի նոցա Յակրոյ, և եպիսկոպոսին 
Մովսիսի։ Եւ. րնտրեալ մանկունս և յերկուս րտժանեալ դասս* վար¬ 
դապետս թոզոլ նոցա յաշակևրտաց իւրոցն)։-Լոս հորիւն յետ պատ¬ 
մելս յ ղեր թալն Մեսրոպայ ի ^ոստանդնոէ֊պոլիս Յունաց բաժնին 
Հայոց համար, և ինչ որ եղաւ այն բաժնին մէջ յետ դարձին նո– 
րա ի ^ոստանդնուպոլսոյ, ինչպես պատմեցինք այլուր* յաոաջ կը 
տանի զպատմութիւնն այսպես♦ ՕւՅայնմ ժամանակի — այսինքն մինչ¬ 
դեռ եր ի բաժնին 8ունաց — եկեալ դիպեր նմա այր մի երեց ազ¬ 
ատն ազգով, ֆենիամին անուն* և նորա (Մեսրոպայ) հարցեալ և 
քննեալ զյրարբարոս ղրանս աղուաներեն լեգո լին՝ առներ ապա նշա¬ 
նագիրս ըստ վե բնապարգև կորովի սովորութեան իւրում։*** Յետ 
այնորիկ հրաժարեալ յեպիսկոպոսաց և յեշխանաց աշխարհին և յա– 
մ են այն եկեղեցեաց, թողեալ վերակացուս հաւատացելոցն զերկուս 
ոմանս յիւրոց աշակերտացն, որոց առաջնոյն Ննովք անուն եր* և~ 
երկրորդին Ղ՝անան, արք կրօնալորք և յառաջաղւկմք յաւետաբանա¬ 
կան սպասալորութ եանն* ** ինքն գտյր անց աներ ի կողմանս ^այոց 
մեՆաց* և հասեալ ի նոր քաղաքն յանդիման լիներ սրրո1 եպիսկո¬ 
պոսին 0 ահակայ, և թագաւորին Հայոց որում անուն Ար տաշես կոա 
չեին և ամենայն բանակին* * ♦ Եւ. ապա հրաժարեալ գնայր ի կող* 
մանս Մղուանից, և հասեալ ի թագավորական տեղիսն* տեսաներ 
զսուրր եպիսկոպոսն Աղուանից որում անուն Նրեմիա կոչեին, և 
ղնոցին թագաւոր որում Մրսվազ եր անուն*** (սրք տային դրաման 
ի գաւառաց և ի տեղեաց իշխանութեան իւրեանց րազմութիւն ման- 
կանց յարուեստ դ՚ւյրութեան անել, և գումարել ըստ արժանաւոր 
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և պատեհ տեղեաց դասս դպրոցաց և ռո՛ճիկս կարգել ի դարմանս։ 
Աւյքա ալնոսհետև երանելոլն* Երեմիալի եպիսկոպոսի ի ձեռն աոեալ 
վաղվաղակի զաստոսանեղեն գրող թարդմանութիւնս ի դորն արկա~ 
նէրք որով անդեն լական թօթափել վալրենամիտ և դատարկասուն 
և. անասնաբարոլ աշխարհն \Նլոսանից մարդարէադէտյ» և. տռարե– 
լտՆանօթ՚ր և ասետարանաժաո անդր լին էին* և ամենալն աւա նդե* 
լոցն Լստունոլ ոչ իսիր անտեղեակյ* ։ Թարձետ լ առասել ևս երկիս- 
ղանն լ\եստոսնոլ ար բալն \Լղոսանից միամիտ փութով հրաման տալր 
սատանալակիր և դիսամոլ ազդին սաստիս թափել զերՆանել լոս• 
նալնավար հնացելոցն, և հնազանդ լինել ամենահեշտ լնոլն *Փրիս֊ 
տոսի։ քՀալս արարեալ հաստսարոսթեամբ և լցեալ ղպիտոլն իսրեանց, 
ձեունտոս ևս եղեալ նաՏա ի ք՝ աղա սա կան կողմանս (մին ի գասառաց 

ոսանիէլ^ սրրոլ եպիսկոպոսին9 որոսմ Մուշեղ կոչե՛ին* հրաժարեր 
ապա ի թագասորեն և լեպիսկոպոսացն և լամենալն եկեղեցսոլն 
\եղուանից։ Եւ֊ զոմանս լիսրոց աշակերտացն վերակացուս կացոսցա– 
ներ հանդերձ արամր դահանալիս արքունական ղրանն, որոսմ ա– 

նոսն 8 ովնաթան կոչեին, և լանձն առնելով զնոոա և գանձն ամե– 
նապահ շնորհացն Աստունոլ* խաղացեալ դալր ի կողմ անցն \Լղոսա– 

նից, անցանել լաշխարհն 1Լրացք և հանդեպ հասեալ դալր Թարգ¬ 
մանական ձորոլն (գաւառւ ի մեջ Աղոսանից և Վրաց)։ առաջ 
լիներ նմա իշխանն Թարգմանից, որոսմ Ւ1ոսրս կոչեին, և ասպրն- 
ջական եղեալ նմա աստոսաՆասեր երկիսղտնոսթեամբ* առաջի դներ 
գանձն վարդապետին հանդերձ իշխանոսթեամրն իսրով, առասելաա 
գոլն իսկ վալելետլ ի հիսթ և ի պարարտոսթիսն վարդապետում 
թեանն* լուղարկեր զերանելին ոսր և երթտլոցն կր։ Ես/(յ նորա ան– 
ցեալ գիմեալ ի կողմանսն Լբուն 1Հրտց)ք աո որով ժամանակաս Աքւ– 
ձիւղ անուն թագասորեր 1Հրաց, պալՆտո ացոսցեալ Նաղկեցոսցանէր 
զվարդապևտոսթիսնն։ Յալնժամ իշխանին Տաշրացւոց Լհին անոսամբ 
Թոսգարաց) առն պատ ուա կանի և աս տուտն ա սիրի որ անոսանեալ 
կոչեր (րնկալետլ գնա ի ձեռն տալր նմա գանձն ամենալն 
գասառովն իւրով« և նորա ամենասփիսռ վարդապետոսթիսնն ոչինչ 
պակասութեամր բան զալլոցն գասառաց անցոսցեալ> և լանձն ա– 
րարեալ զնոսա սրրոլ եպիսկոպոսին Ծամուելի, ալն մ զոր ի վերոլ 
նշանակեցտբ* ինբն դառնալր ի կողմանս Հալոց մենաց« և եկեալ 
ի սովորական տեղիսն զրնտելական ողջոլնն սրբոլն \)ահակալ և ա– 
մենալն պատահելոցն տոսեալ պատմեր նոցա վասն ամենալն նո¬ 
րա զորն իրացն՝»։-(Համաձալն Կորեան կր պատմէ ե. Ւ1որենացին» թե~ 
պետ ոչ կարդասք ալլ ալլևալլ առթիս մասն մասն, սակալն Կորեան 
կարգ)/ կալանական կը թուի մեզ։ 0>^՛ Ըստ ^որենացսոլն ևս 
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«թողեալ Մեորոպալ վերակացուս լիւրող աշակերտելուն ի նմին տե– 
զւոջ Լի բաժնին Յունաղ), զՂ^ևոնդ և. զԵնովբ ի Յպեր, իսկ ի *հեր– 
ջան գնողին եպիսկոպոսն զհնիթ, և լԵկեղեաղ զ հանան՝ ինբն գալ 
լ\\լրարատ։ (\Լպա) լՅպուանս իջեալ առ. \Լրսվազէն թագաւոր նողա 
եւ աոԼ եպիսկոպոս ապետն Նրեմիա* որ ող կա մ ալ լանձն առեալ զվփր– 
գապետութիւն նորա* ետուն մտնկունս ընտիրս։ Եւ֊ կոչեղեալ զՈ– 
նիամին ոմն շնորհաւոր թարգման, զոր անգտնգաղ արձակեաղ մա* 
նուկն Վ ասակք Յիւնեաղ տեր։ ի ձեռն Անանիտլի եպիսկոպոսի իւ֊ 
րոլ* որովբ ստեղն՛ զեշանագիրս կսկորգախօս աղխազուր խժական՜ 
խեղրեկազ ունին ալևորիկ Ղ՝արգարաղւող (Տք>#/ Աղուանիղ^ լեզուին, 
վեր ակաղու թողեալ զա շտկելւտ իւր զՅովնաթան, միանգամալն և 
դահանալս կաղուղեալ գրանն արբունի։ * ** Տեզեկաղեալ ևսք եթե 
չտրեաղ վարգապետաղն ^հեթանոսական աղան գոլն) նախագո լնբ ի* 
Ի աղաս ականն են կոզմանս՝ երթեալ զբաղում ս լուղղութիւն ա Նհ, 
և֊ զսակաւս անդարձս լիշխանութիւն Լոնաղ հա լան ականս աոնէ* 
հաւատալով զվարգապետութիւն կողմ անցն ալնողիկ եպիսկոպոսի 
որում Մուշէն կոչեին՝ ինքն դառնալ զ\՝արգմանալ ձորովն, զի և 
ի նմա լուաւ լինել լընկերաղ նողին աղան գոլն։ ՀԼորս գտեալ անէ 
1ւ զնսսա ի գիտութիւն ճշմարտութեան, հանդերձ վերստին ուղ– 
ղութեամբ իշխանին Բարդման ալ որում անուն եր ^ուրս։ Լրալիրի 
անդեն ի բդեշխ են Ղ՝ուգարաղւող Աշուշալէ լա զա դո նորին գորնոլ 
գալ ւի *~ր իշխանութիւնն ի գա լառն Տաշրալ, ուր երթեալ լալա, 
գոլնս վարդապետն աղ և հաստատագոլնս բան զա մ են ալն աշակեր– 
տեալսն* առ որով ժամանակաւ \Լրձիլ ոմն Էր կաղեալ թտգաւոր 
Վրաղյ^է––*3ետ ալնո րէկ (իմ ա լետ դարձին Մեսրոպալ ի րարոզդս– 
թենէն առ մենն IIահակ^ ուշ եդեալ երկողունղ երանելեաղն զիւ֊~ 
րեանղ ազգին զգպրութիւն առաւել լարգել և դիւրաղուղանել ձեռն 
ի գորե արկաներ է թարգմանել և ի գրել մեեն 0ահակ ըստ լա- 
ոաջագոլն սովորութեաննէ։ Հորիւն լետ (իշելոլ զ առա բումն թարգ- 
ման չաղ, և ալլ ինչ ինչ զթարգմանութենե %րոլն՝ կը լ ալելու* «Եւ֊ 
ալնպես զամենալն ժամանակս իւրեանղ լընթերղուաես գրող եա– 
խեին հարբն զտիւ և զգիշեր, և նովիմբ և Նաղկեալբ և. շահաւե* 
տեալբ օրինակ բարեաղ ուսումնասեր առընթերակալիղ լինեին։*** 
Աււաւել և բտրձրագոլն վարգապետութեամբն սկսեաՀ երանելոլն 
Մաշթողի ՛ճառս լաճախագոլնս, դիւրապատումս, շնորհագիրս, բազ¬ 
մադիմիս ի լուսաւորութենե ե. ի հիլթոլ գրո3 մարգարեակտնաղ 
կարգեալ լորիներ ք էի ամեն ալն ճաշակօբ աւետարանական հ ուլա¬ 
տողն ճշմարտութեան։ Յորս բազում նմանութիւնս և օրինա կս ի 
լանղաւորաղս աստի, առաւելագոլն վասն լարութենական լուսոլն առ 
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ի հանգերձեա լսն լերիւրեալ կազմեր։ զի հեշտընկալդ և գիւրահա֊ 
սոլզդ տխմ արագունի էյն և֊ մարմնական իրօդ դրա ղելոզն լինիզին։ ••• 
Ել. գար ձևս —Լոր մ եՆ ադոլն գովեստն ե ժամանակին)—բազում և 
անհամար գունդս վանականազ ի շենս էւ լանշէնսք գաշտականս և 
լեռնականս, անձավամուտս և արգելականս բնակեզուզեալ հաստա¬ 
տեր ։ քՀորս ընգ ժամանակս ժամանակս • • « առեալ լիլրադանչիւր *է ենաս– 
տանազն և երթեալ լեռնտկեազ սորամուտ Նակախիթ լեալ զառօրէա– 
կան զկերակուրն խոտաբուտ ճտշակօդն վճարեին»։ IIպա լևտ պատ֊ 
մելոլ զմահն 0 ահ ակար ինչպես արգեն լիզեցին դ կը գնե Մեսրոպալ 
մահուան պատմութիլնը, որով կը կնդե ի*–(* ոդանչելի մատենիկն* — 
*Իսկ երանելի զուգականին) զՄաշիԷււցե ասեմ) լուեալ զմահ նորա 
ԼՍահակայ)1 բազում անձկալրեաց տրտմութեամբ էւ արտօսրագութ 
փողբովդ և֊ ՆանրաթախիՆ սգովդ պաշարեալ գներ*••• ^ա19 
պետև միալնաւորութեանն տրտմ ութիւն չխողոլր զուարթանալ 
սակալն զաւետարանական ընթացսն էւ զվերակացութիւնն սրբոլ ե֊ 
կեղեցւոլ շնորհօդն ՄստուՆոլ առանց պակասութեան տաներ» էւ 
առաւևլ փութալրք գուն եգեալ զամենևսեան լորգորելով աաւ բա- 

րեացն դաջութիւն։ Եւ. Ղ9ա1Գ ԳՑ^Օ^^է պահօդ և֊ ազօթիւդ էւ 
ուժգին խնդրո ւանովդ էւ բարձրագոչն բարբառովդ> աստուաՆ՜ագիբ 
պատուիրանացն հրամանս ուշ առնելով զգուշազուզաներ զամենալն 
մարգ• մանաւանգ զի էւ զմտաւ իսկ աՆեր Ղ°ք վախճանին♦ շտալր 
դուն աչազ և ոչ նիրհ արտէւանանզ9 մինչև, հասանել ի հանգիստն 
Տեառն։ 

10. «Ել մինչդեռ ալնպէս մևրձաւորազն առ իւրէւ զհոգէւոր 
եռանդն աներ։ էւ բազում թուղթս խրատագիրս և զգազուզիչս ընգ 
ամենալն գաւառս առադեր՝ անդեն ի նմին ամի) լետ ամսոզ վե¬ 
ցից անզելոց վախճանի երանելոլն 0ահակալ լիներ հտնգերձ «/>/»• 
բով վարդապետով բանակն Հալոց% լԱլրարատեան ի նոր դազադք և 
նովին հոգեկրօն վարուդ հասանէր սրբողն դրիստոսակոչ կատա¬ 
րումն) լետ սակաւ ինչ աւուրզ հիւանգութեաննք լերեդաոասանե֊ 
րորգում ամսեանն Մեհեկանի։ Եւ լորժամ որոշել ի միջոլ ձեռնա¬ 
սուն աշակերտազ և խառնել ի գունդն քրիստոսի հա սան եք թե– 
թևացեալ էւ սթափևալ ի զաւոզն կանգնեալ նստաւ ի ժողովսլն 
միջի) էւ համբարձեալ ղձեռսն հանա պա զատ արանս լեր կինս զամկն 
մնացեալսն լանձն առներ շնորհացն Աէւաուէ՜ո|է վասն նոզա օգնա¬ 
կան ութիւն հալզեր* Եւ. անուանդ գլխաւորազ աշակերտազն ժողս- 
վելոզ են ալս• աո առնում Տովսեփ։ զոր էւ ի սկզբան գրեզադ) եր– 
կրորգին Թագիկ) արդ զգաստդ) զգուշագոլնդ հրամանազ վարդա¬ 
պետ ութեանն։ Ե զինուորական կողմանեն% առաջնումն ՎաՀաէր ա9 
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նուն լագդ էն Աւէատունեաց, որ էր հազարապետ Հայոց մեեաց, և. 
երկրորդին՝ Հմայևակ ի Մամիկոնեան տոհմ էն , տր ր պատ ուա կան ր , 
երկիլղաեր, հրամանակատար ր վարդապետական հրամանաց է Եւ 
մինչդեռ, ձեռր սրրոյն ընդ երկինս կարկառեալ էին* տեսիլ սրան* 
չելի խաչանման լուսաւոր շողաւոր երևէր ի վեր այ ապարանիցն , 
յորում երանելին վախճանէր, զոր ամենայն ուրուր ինրնատես ե– 
ղեալ և ոչ առ յընկերէ պատմեալ»։ \Լրդարևք ըստ սկզբանց ժա¬ 
մանակին՝ չէր արժան այնպիսի սրրոյ մահը թողուլ անցանել ա– 

ռանց երևելի նշանաց։ «.քՀսէր և զմիաբանութիւն աւանդեալ, զմեր 
ձալորո և զհեռաւորս օրհնութեամր պսակեալ և զհա՛ճոլական ա– 
ղօթս հասուցեալ ի քրիստոս՝ հանդեաւ։ ՀԼոր առեալ Վշահան այ և 
Հմայեկի կազմութեամբ վախճանելոյ, հանդերձ աշխարհական ամ– 
բոխիւք սազմոսիւր և օրհնութեամբ և հոդևոր ցնՆութեամբր , 
կանթեզօր վառելովր և քահիւր բորբորելովր և ամենայն լուսա¬ 
ճաճանչ դնդիւնք և այնու խաչանշան լուսաւոր առաջախաղաց նշա- 
նաւն՝ յՕշականն և լան էին, և անդ ի մարտիրոս արանն մատուցեալ, 
զօրինաւոր յիշատակն կատարեալ՝ ապա նշանն աներևոյթ լինէր» և 
նորա իւրարանչիւր դառնային»։ Այսպէս կը պատմէ և V1 որ են ազին, 
առանց թողլոյ յիշեւլ նաև խաչանման լուսաւոր տեսիլը, յաւեԱով 
և փ առա լոր գովեստ զերանելւոյն.—գքՀկնի վեց ամսոց անցելոց (ի 
վերայ վախճանին \1ահակայ՝), յերերաասանն Մեհեկանի, երանելին 
Մեսրոպ փոխեցաւ յաշխարհէ ի Վ^աղարշապատ րազտրի* գեր ա զան - 
ցեալ րան գամ են այն որր զայնու ժամանակաւ էին առարինիր* 
Փան զի ամբարտաւանութիւն և մարդահաճութիւն ի նորա վարս 
տեզի դտանել երբէր ոչ կարացին♦ այլ հեզ և լալակամ և բարե¬ 
խորհուրդ գոլովդ և երկնայնոցն զարդարեալ սովորութեամբր զինրն 
բոլորից ցոլցանէր։ ՎաււՆ զի դոյր տեսլեամբ հրեշտակական, մտօր 
Նննդական, բանիւր պայՆառ, դորՆովր ժուժկալ, մարմնով արտա– 
փայլեալ, սարասիւր անճառ, խորհրդակցութեամբ մեն, հաւատով 
ուղիղ, յուսով համբերող, սիրով անկեզեաւոր, ուսուցանելով ան– 
ձանձրոյթ։ Այլ վասն զի ղք֊ոլոր ուզզութիւնս նորա ոչ բա լական 
եմ ասել ի հանգիստ նորա նշխարացն դարձուցից ղրանս ։ Օրպէս 
լուայ ի բազմաց և ի հաւատարիմ տրանց, եթէ եկաց լոյս շողապէս 
ընդ աղօտ նշան խաչի ի վերայ դրանն ուր երանելին զհոգին ա– 
ւանդեաց♦ ոչ փոյթ՝ ընդ փոյթ փաք հանց Նագումն, կամ սակա• 
ւ֊ուց տեսանելի, ո/յլ ամենայն բազմութեան, մինչ լոԼովիտ մկրտել 
յանհաւատից։ այնժամ լեալ աղմուկ շփոթի յամբոխութեանն, բա– 
ժանեալ յերիս գունդս, վասն հանդուցանելոյն զպարկեշտն զալն 
մարմին և նախ րան զմահն կրթեալ ի մեռելութիւն։ ^Էսրն ա– 
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սէէն տանել ի բնադասառն իսր ի ձարօն, և ոմանբ՝ ի նախ աշա– 
կերտեալն *\*ողթն, և. ալլբ անդէն ի Վազարշապատ բաղաջի ի սրյւ* 
բոցն դիրս։ Ւալց լաղթեալ բաջն ՎաՀաէր Մմատոսնի, զի էր զօբա¬ 
սս ր հասատովբ և ճոխոսթեամբ մարմնասորաս« վասն զի ի ժամա¬ 
նակին լալնմիկ ի նա էր հասատացեալ Պարսից զհազարապետոս– 
թիսն Հալոց աշխարհիս• որոլ բարձեալ տարաս զնա արժանի լոս– 
ղարկմամբ ւիսր գիէ֊ղե 0շական։ Եւ. նպն տեսիլ լոսսեղէն խաշին ի 
վերալ երթեալ դադաղացն՝ լան դի ման ամենալն ժողովրդեանն, մին¬ 
չև ի հանգիստ զնա փո խեցին Վ ահան և ք^աթիկ նորին արբտ– 
նեակբ, 1ս ապա նշանն աներևոլթ լինէրն (ի*որ* 1՝. 

11. Ըււա ժամանակագրսսթեանն, զոթ կը *թ*է րիւն ի վերջ- 
կոլս պատմու թեանն, դիանալով ևս Մեսրոպալ մա հոսան տարին, 
որ է 440՛ կը դտնենբ *էիքԸ դանոսաՆ իբր 406-ին, ալսինբն իբր 
35 սւարի լաո աֆ ջան զմահ նորա* զհրաժաբումն նորա լաշխար^է՝ 
իբր 396-ին առ. Վ^ռամշապհով, ալսինբն իբր 45 տարի լառ աջ ջան 
ցմահն* իսկ մտանելն ի դոսռն արբունի* իբր 386-ին առ Ւոսբո¬ 
վաս, ալսինբն՚ իբր 53 տարի լառ.աջ բան զմահն։ Նթէ դնենբ 
զնա իբր 24-ամեալ մտան ի դոսռն% Ննոսնդ նորա կը հանդիպի 
իբր 361-ին կամ 362-ին. ոսստի և կը հետևի թէ Մեսրոպ չէր ** 
սելի բան 12-ամեալ, երբ առ ներսիսի, իմա ի դպրոցի ոսրևբ նո¬ 
րա սկսաս ոսսանել։ 11յււ հաշոսով Մեսրոպալ կենաց տարիներն եթէ 
չեղան շատ ասելի՝ չեղան ևս շատ պակաս բան 78։ Մեսրոպալ 
ալնպէս իշխանաբար դորՆելէն ի 1Լիրս և լԱզոսանս, ալսինբն իբր 
իսր թեմին մէջ, կը տեսնա.ի թէ ալն երկիրներն, ալսինբն ոչ մի– 
ալն Հալոց Վ^ւբ և Այղոսանբ, որ կը թուին զալնոս ժամանակաս 
բաժանեալ ի Հալոց և միացեալ ընդ բոսն կամ ազատ Վ^րաց և 
\Լղոսանից, ալլ և վերջին բ, զատոսցեալբ ի վազոսց անտի ի Հալոց 
Հոսր գետով՝ էին ընդ իրասասոսթեամբ եկևղեցսոլն Հալոց։ ՀԼիարգ 
և իցէ% բրիստոնէական տեսոսթեամբ, ալն մեՆ շարժոսմը որոսմ 
պատ՛ճառ եղաս Մեսրոպ իբրև ճշմարիտ տռաբեալ լետ Լոսսասոր- 
չին% եղաս անտարակոլս պատ բաստ ոսթիսն մեՆ ալն սաստիկ հալա– 
Նանաց դէմ, զոր ւարոլց ձասանեան հարստոսթիսնն ընդդէմ բրիԱա 
տոնէոսթեան, ինչպէս պիտի տեսնենբ լետոլ։ Ւալց բան առաբե– 
լական նախանձն Մեսրոպալ ի նպաստ բրիստոնէական հասատոլ* 
ոչինչ ընդհ ատ մեՆ և կարևոր է դիստ հալերէն դպրոսթեան, զոր 
Մեսրոպալ պարտի ազդն։ 

13. ՀալւՆենբ լալտնի է, թէ լառաջ բան զՄեսրոպ և առ 
I) եսրոպաս մինչև ի դիստ հալերէն նշանադրաց՝ արբոսնիբն և 1ր– 
կեդեցին կը վարոսէին լոլն կամ ասորի գրով, ալսինբն քոլն կամ 
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ասորի լեզուաւ, Հանգի գիր կը նշանակի լեզու, կամ գպրութիւնք 
Հև. ոչ լոկ նշանագիր 9 որպես թե Հայյ» կը ԳքԷք**3 հաթրե^% (ոյն 
կամ ասորի նշանագրօբք ինչպես մեչ* ալսօր կը գրենբ թուրբե* 
ըե^՝ հալերեն նշանագրօ հ)։ Նատ լա յանի ե տ1ս ի ^արպեցւոլն*  
աՄաշթոց*** ի տիս մանկութեան իա֊րոլ ուսեալ դպրութիւն ւԱոլնք 
գինուորեալ ի դուռն Հալոց ար Հալին հ*ոսրովալք կարգեալ լերամ 
մատենագիր արՀունի գպրացնք վասն գի ասորի և. լոլն գրով վճա– 
յ*եթ* լալնժամ գգորե թագա լորին Հալոց ար հո անի գպիրՀնք ցվբճ– 
ււոցն և զհրովարտակացՖ (Փարպ* «I»*)# և ալլուր (Աձք.)—ձՀոգացեալ 
յարաժամ տրտմեր երանելի ալրն Մաշթոցք տեսանելով զմեՆաջան 
Նախս մանկանալն Հա լաստան աշխարհիս ք որՀ բազում թոշակ օհ և. 
հեռ.ագնաալ եանապարհօբ և րազմաժամանակեալ գեգերմամրհ մա- 
ղեթ* զա լուրս իլրեանց ի գպրոցս ասորի գիտութեան։ Բանալի պաշ- 
տօն եկեզեցւոլ և կարդացմունբ Պ*րոց ասորի էէԼսմԽմբ վարեին ի 
վանորալս և լեկեղեցիս Հա լաստան ժողովրգոցս* լորմէ ոչթ*չ հթ* 
կարող լսել Լւ օգտել ժոզովուրգբն ալնպիսի մեՆի աշխարհիք լան- 
չրութենե լեզուին ասորոլն։ Արբունիբը կը վարուեր նաև պարսկե- 
բե*եիւ և ալս թերևս լետ բաժանման երկրին, երբ 
յունարենն արգելուեցաւ Պարսից բաժնին մեջ* Ապաբեն գժուարու– 
թիւն մեե եք ա1ս թհ եկեղեցւոլն և թե գրանւ նկեղեցւոլն հա¬ 
մար ասե V*որենացին. «Եւ ի վարդապետել երանելոլն Մեսրոպաք 
յւչ փոբր կրեր վտանգս ք բանգի ինբն եք Ընթերցող և թարգ մա– 
նիչ. և եթե ալլ ոբ ընթեռնոլրք ուր նա ոչ հանդիսղեր՝ զանխուլ 
ի ժողովրդենեն լին եր ք լա զագս ոչ լինելսլն թարգմանիչ։ Վ^ասնորՈլ 
եգ ի մտի հնարել գա անել նշանագիրս Հալոց լեգո լիս* և արկեսալ 
գանձն ի ջանս% պեսպես փորձիլ~Հ* տաժանէր» (^«ք* Նսկ 
վասն արբունեաց ասե դարձեալ նոլն զՎ^ուամշապհոլ* «Եւ իջեալ 
նորա Հի Միջագետս^ և կարգեալ զամենալն% ոչ փսբր ինչ կրե տշ~ 
խատութիւն լա զագս բարտուզարի* զի մինչև գնաց Մեսրոպ լալւ– 
Հունական դրանկն՝ ոչ զոբ ի ՚ճարտարտց գտաներ անդ ի գպրս*Այ 
Հանգի պարսկականաւե վարեին գրով» Հհ1 որ* Վուամշա¬ 
պուհ մոոցաւ թերևս իւր գժուարութիւնըք բալց ոչ նոլնպես Մես– 
բոպէ որ ալս խնդրոլն համար գալով աո. 0ահակ% կը գտնե գնա ի 
նոլն միտԱք բտ/3 Հ^ար^Լո11 աո֊ժամուն գտանել հնարս* կը մեկնի։ 
ճԱօ. նա Հառ. \)ահակ\ եկեալ Մեսրոպ լաղագս խնգրոլ նշանագրաց 
Հալոց% եգիտ գնա աոաւել ևս փափագող տլնմ♦ և լետ բազում ջա– 
նից և ոչինչ օգտելոլ մեկնեալ ի միմեանց% գնաց Մեսրոպ ի դա* 
դարս իւր» (է°որ* %* Ւք^»)ւ Ալս պես ունի և ^որիլն* Հ&րտմական 
հոգովբ պաշարետլ և անկեալ ի եուփս խորհրգոց9 եթե որպիսի 
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արդեօք ելս իրացն դտանիցէ (վասն նշանադրաց^։ Նրրև ալուրա 
բազումս անդէն ի նմին դեգեր էր՝ յարոլցեալ այնուհետև հասանէր 
առ. սուրբ կաթողիկոսն Հայող մեեաց* որոյ անունն ճանաչէր Օա* 
հակք զոր պատրաստական դտանէր նմին փութոյ հաւանեալա։ Այ» 
խորհրդակցութիւնը կը թուի թէ տևեց և հասարակաց եզալ բալւ– 
ձրագոյն կղերին« բան զի յետ պատմելոյ է՚որենացւոյն Վ^ռամշապ֊ 
հոյ դժուարութիւնն ի Միքադեաս վասն քարտուղարի՝ աս է* աԵլեալ 
արքայի ի Հայս՝ գտան է ժողովեալ առ մեեն \)ահակ |ւ Ծեսրոպ 
զա մ են այն եպիսկոպոսունս հոգալ զգիւտ գպրութեան Հայոցա (&"ք» 
1». >րք*.)ւ Կորիւն* որ ոչինչ ընդհատ քան զխորենացին մեն ճա– 
խութի ւն է* ման ալանդ թէ առա լել քան զնա* ոչ միայն իբրև 
ժամանակակիցք այլև իբրև ի մօտոյ տեզեակ գորեոյն՝ չժողովեցին* 
աս է, (0 ահտկ և Մեսրոպ) աշխարհահոգ խորհուրդ*։ \ԼյսպԷս հոդն 
եզաւ հասարակաց* ման ալանդ կղերական դասուն։ ՆնչպԷս կը տես• 
նուի ի բանից Կորեան* ևս և Փարպեցւոյն որ չէր հեռի ժամա– 
նակալ 0ահակայ և Մեսրոպայ առաջին և մեՆադոյն նպատակն ի 
տալ ազդին դիր և դպրութիւն՝ էր բոլորովին հոգևոր —ըեՆայել 
ազդին իւր լեզուաւ զհին և զնոր Կտակարանս* քանզի այն ու մի¬ 
այն կը համարէին հաստատել զազդն ի հաւատս քրիստոնէութեան 
և դնել հիմն մտաւոր և բարոյական կրթութեան նսրա։ Այււ խոր¬ 
հուրդն ունէին բարեպաշտ մարդիկ* ման ալանդ կղերն* բազմօք յա֊ 
ռաջ քան զԱահակ և զՄեսրոպ։ Անկարող կը տեսնէին զժողովուր֊ 
դըն օգտել քրիստոնէական վարդապետութենէ առանց ունելոյ ի 
ձեռին զայն մատեան։ Զէ անհաւանական կարեել* թէ Մեսրոպ 
հայերէն գիր հնարելով \\ստուահաշունչ մատեանն թարգմանելու 
խորհուրդն յղացաւ ի Գողթան, ուր վիպասանք յօրինելով երդեր 
կը տարաՆէին* և ժողովուրդը կ*ուսանէր զնոսա սիրով։ Մեսրոպ 
կը խորհէր թերևս* թէ եթէ ՀԼստուաեաշունչն հայերէն լեզուաւ 
ել գրով տրուէր ժողովրդեան՝ կը խափանուէին հեթանոսական երդք– 
և ցուցք * զորոց այնպէս կաթոդի էր ազդն է նախարարք և շինա¬ 
կան ք միանգամայն։ ՀՀայս կը թուի յայտ առնել Ւուզանդ* քրիս– 
տոնէական վարդապետութենէ կարէին օգտել* ասէ* նոքա միայն* 
**րք զհանգամանս դիտէին հեԱէն կամ ասորի գպրութեան** քան• 
զի հմուտք այն լեզուաց կարող էին կարդալ զսուրբ %իրս* 
որ ք արտա քոյ քան զդիտութիւն արուեստին էին այլ խառնաղան՛ճ 
բազմութիւն մարդկան ժողովրդոց նախարարազն և շինական ու֊ 
թեանն* եթէ զցայգ և զցերեկ նստեալ վարդապետտցն ըստ նմա¬ 
նս ւթեան ամպոցն իբրև զլորդահեղեղ ինչ անձրևաց սաստ կութի ւն 
զվարդապետութիւնն ի վերայ հոս էին՝ ոչ ոք ի նոցանէն և ոչ մի 
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բան, և ոչ կէս բանի, և ոչ գոլզե լհշատակ, և ոչ նշմարանս ինչ 
զոր լսէինն% կար էին ինչ ունել ի մտի։ Վաւրծ զի միտրլ իւրեանց 
ընդ անպիտանս ընդ անօգուտս և եթ զրօսևալ էին• •• զիւրեանց 
երգս առ աս պելաց զվի պա սան ու թեանն սիրեցեալք ի փոլթ կրթ՚ու– 
թեանցն, և նմին հաւատացեալր և ի նոյն հանապազորգեալր» 
^օւք* 1՝* ՀՀնոլն ասէ և Փարպեցին, որ լետ քիշելոլ ասորե- 
րէն լեզուն ուսանելու անհնարին և գրեթէ անօգուտ աշխատու֊ 
թիւնրլ կը լաւեքրւ♦ ժսպմ ութիւնր ժողովրգոց ունալնր և թա¬ 
փուր ր հրաժարեալր գնա լին լեկեղեցւոլն ♦ և ուսուցիչրն չանելով 
լոգւոց և հառաչելով զղանալին զսնոտի քանն իւրեանց, լորում ու 
զոր լուսումնասէր ժողովելոցն տեսան էին օգտետլս ի վարգապե– 
տութենէ հոգևոր խրատուցն, որ է կերակուր ևք պարարումն 
իմաստնախնգիր անձանց, մինչև—կը լարէ—գտաւ գիրք և լաջողե– 
լռվ ՝Հրի ստոսի եկեալ լա՛ճումն տակաւին զօրանալ* Փարպ* ^Ա*)* 
Ալս էր պատճառ Սա հակալ և Մեսրոպալ ալն եանր թախՆու- 
թեանն, զոր կը նկարագրէ Պարիւն* ^Տրտմական հոգովր պաշա- 
րեալ և թակ արթապատեալ և անկեալ ի եուփս խո^հրգոց, եթէ 
որպիսի՚ արգեօր ելս իրացն գտանիցէ։ Եւ իթրե֊ աւուրս բազումս 
անգէն ի նմին գեգերէր% լարուցեալ ալնուհետև հաս անէ ր առ 
սուրբ կաթողիկոսն Հալոց մեեաց, որոլ անունն ճանաչէր 0ահակ, 
զոր պատրաստական գտանէր նմին փութոլ հաւանեալ։ Եւ միան¬ 
գամ ալն լօժա րութեամր գումարեալ հանգերձ ազօթիւր մեՆովր առ 
Աււուււա^ կանխէին, վասն ամենալն ոգւոց րրիստոսարեր փրկու֊ 
թեանն հասանելոլ« և զալն առն էին աւուրս բազումս»է 

Գանր ալժմ ի պատմութիւն գիւտին նշանագրաց։ Ըսա 4#ւ– 
րեանք որ է առանց երկրալութեան ժամանակակից և մերձաւորա– 
գոլն ադյրիւր, երբ 0ահակ և Մեսրոպ հանդերձ եպիսկոպոսօր լալա՛՛ 
նեցին զիւրեանց փափագն վասն գիւտի հալեր էն գպրութեան% Վ«ւա«ք– 
շապուհ պատմեց նոցա, թէ Ղ*անիէլ անուն ասորի եպիսկոպոսի մը 
րով կը գտնուէին հալերէն նշանագիրներ, ուստի և ըստ խնդրոլ 
նոցա ղրկուեցաւ առ *\՝անիէլ Վ^ահրիճ ոմն, և րերուեցան նշանա– 
*էիըրե։ հրր երկու տարի փորձուելով տեոնուեցան անբա լական 
ուղիղ հնչե/ՈԼ հայերին բաոերն—աՆել զսիւղորալս և զկապս 
հալերէն լեզուոլն՝», ուստի և թողուեցտն, և արգէն ալն նշանա֊ 
Հ֊իըր ժամանակալ փորձուաՆ և իբր անլարմար% թողուտՆ էին է 
Եքք ալս լոլս նոցա ելաւ ի գերև% 0ահակ և Ա՝եսրոպ փորձեցին 
ժամանակ մի ևս ո*֊րիշ հնարս, ըա1ց չլաջողեցան։ Ապա Մեսրոպ 
գնաց լԱսորիս, լՆգեսիա, լԱմիգ, և լետ երկար աշխատելո ք% հնա– 
րեց մեր ալժմու ալրուրենն լՆգեսիա, և անտի երթալով ի 0ամոսատ 
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(ոչ ի Օ«րւքոօ)է գտնելով բ*»ջ հելլենագետ ոմն գւգիբ (գօԷՀ կամ 
բերական) Լոոփանոս անուն՝ նովաւ հանդերձ տաոերուն զանա¬ 
զան ութի ւններն ք նուրբը, եր կայնըք կարճը» առանձինը* կրկնաւորը 
ճան շնալով և որոշելով, (այսին բն այբուբենը կազմելով^՝ կսկսի 
թարգմանել։ Այսպես ե բառ. առ. բառ.։ ԱՀա բնագիրն»–Ղազում 
հարդ փորձի և. բննոլթեան զանձինս պարապեցուցեալ* և. բազում 
աշխատոււթեանց համբերեալ (մոզով եպիսկոպոսական հանգերձ Սա– 
հակաւ և Մեսրոպաւ)՝ ազգ առնեին ապա զկանիլագոլն խնգրելին 
իւրետնց թ սպա լորին Հալոզ ք որոլ անուն կոչեր 1Լռամշապուհ։ 
Ցայնժամ պասւմէր նոցա ար բայն վասն առն ու բումն ասորւոյ եպիս¬ 
կոպոսի Գանիել անուն կոչեցելոլ* որոյ (եր գտեայ) յանկարՆ ու¬ 
րեմն նշանագիրս տզփաբետաց հայերեն յեզուի։ Եւ իք֊ըե֊ պատմե– 
ւյաւ նոցա յարբայե վասն գրելոյն (թերևս գրևնոլն) ի քՆանիելե% 
մարեցին զար բալ փոյթ առնել վասն պիտոլիցն տլնոցիկ։ Եւ֊ նա 
առա բեր զոմն Վ^ահրիճ անուն հրովաբաակօբ աո. այր մի երե$։ 
որոյ անուն Հարել կոչեինք որ եք* մերձաւոր Դանիելի ասորւոյ ե– 
պիսկոպոսի։ Նսկ Հաբելին զալն լուեալ փութանակի հաս աներ աՈ֊ 
Դանիելեք և նախ ինբն տեղեկանայր ի Նանիելե նշանագրոյնք և 
ապա տռևալ ի նմանէ առա բեր աո. արբալն յերկիրն Հալոցք ի 
հինգերորդիր ամի (396 կամ 397) թսպաւորութեան նորա ի նա 
հտսուցաներ* Նսկ ար բալին հանգերձ սրբովն Ս ահակաւ և Մաշթո- 
ցիւ ընկալեալ զեշանագիրսն ի Հաբելեն՝ ուրախ լինեին։ Աււքա ա– 
ռեալ երանելի ^ոգաբարձուացն զլանկարՆագիւտն՝ խնդրեին հայցեին 
ևս լարբալե մանկանս մատաղսք որով զեշանագիրսն մարթաոցեն։ 
Եւ. լորմամ բազումբ ի նոցանե տեղեկանային՝ ապա հրաման տալր 
(Մեսրոպ) ամենայն ուրեբ նովին կրթել*** և իբրև ամս երկուս 
կարգեալ զվարգապետութիւն իւր նովին նշանագրովբ տաներ* ^սկ 
իբրև ի վեր ալ հասեալ (հաս աներ)* թե բաւական նշանագիրբն 
ողջ անել զսիւզոբալս և զկապս հայերեն լեզուս լն* մանաւանգ զի 
և նշանագիրբն իսկ լալլոց գպրութեանց թաղեալբ և լաբուցեալբ 
դիպեցան՝ լետ ալևորիկ գարձեալ կրկին անգամ ի նոլն հոգս դառ¬ 
նային* և նմին ելս խնդրեին ժամանակս ինչ։ Վ^ասնորոլ առեալ 
երանելոլն Մաշթոցի դաս մի մանկտոլ հրամանաւ ար բալի և մ իա– 
բանութեամբ սրբոլն 0ահակալ*. * խաղայր գնալր ի հինգերորդ (իմա՝ 
լեօթներորգ) ամի Վ^ռամշապհոլ* և երթեալ հասանէր ի կողմանս 
Արամի (Ասորւոց) ի բազարս երկուս Աոորւոցք որոց առաջինն Եգե– 
սիա կոչի* և երկրորդն՝ Ամիդ անուն։ •• ՀՀտարեալսն ընդ իւր լեր– 
կուս բամանեալ զոմանս լասորի դպրութեանն կարգերք և զոմանս 
լունական դպրութիւն* • • Եւ֊ նորա ի*֊րովբ հաւասարօբ զսովորականն 
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առաջի եդեալ զազօթս և զտքնութիլնս և զպաղատանս արտ աս ուա» 
լի ւյ ք զխստամբերութիլնս9 զհոգս աշխարհահեՆս ս«* Եք. ա լեպիս 
բազում աշխատութեանց համ բերետ լ վասն իւրոլ ազգին բարեաց 
օ Հան գտանելոլ* որում պարգև էր իսկ վի՜ճակ լա մենաշնորհողին 
Մստուեոր հալրական չափուն Ննեալ (Ննանել) Ննունգս նորոգ և 
սքանչելիք սուրբ աջովն իւրովյ նշանագիրս հալերին լեղուին։ Եւ. 
անդ վաղվաղակի նշանակեալ անուանեալ և կարգեալ$ լօրինիր սիւ– 
ղոբալիլք և կապօք։*** \ձպա հանդերձ օգնականօք իլԸՈէ1Ք իք^նիր 
ի քաղաքն Ծամոստացւոց* * * և անդին ի նմին քաղաքի գրիչ ոմն 
հեԱեն ական գպրութեան Հռոփանոս անուն գտեալ* որով զամենալն 
ընտրութիւնս նշան ագրոլնք զնրբագոլնսն ք զկարճն և ղեր կա լեն ք 
զա Աոանձինն և զկրկն աւորն միանգամ ալն լօրինեալ և լանկուցեալ 
ի թարգմանութիւն դառնալին* (Կորիւն)։ 

խորենացին ալս մութ՛ պատմութիւնը ջանալով պարզել առա- 
ւել կը խառնակի։ Ըսա խորենացւոլն՝ Հաբիլ հւխոստանալր (Վււօււ/– 
շապհոլ) հալկականացս լեղՈԼաց Լքանք հալերին կար) առնել (յօ֊ 
րինել* շինել) նշանագիր յ յարԱարեալ ի Գանիելի եպիսկոպոսի լի՚֊րմի 
մերձաւորի*։ (\լրևմն ալն նշանագիրք շինուաՆ և լարմարուաՆ 
իինք բայց լումմի9 Հաբելի թի Գանիելի։ Եթի նշանագիրքն պի֊ 
աի շինուիին Հաբ և լի (ըստ խոստման նորա– «խոստանա լր հալկա- 
կտնացս լեզուաց առնել նշանագիր** խոր* և լար մա– 
րեալ իին ի Գանիելի Լպարմարեալ ի Գանիելի եպիսկոպոսի յիւրմի 
մերձաւորի* խոր* -անիմաստ խօսք՝)9 քնչ կը նշանակի կո¬ 
չելն խորենացւոլն ալն նշանագիրները Հվաղընջուց գտեալ*։ Գար- 
ձեալ ըստ խորենացւոլն Հաբիլ և Վ^տհրիճ հւկարգեալ ըստ ձևոլ 
օրին ակի լունականին զվաղընջուց գտեալ նշանագիր տառից՝ եկեալ 
ետուն ցմեե \)ահակ և Մեսրոպ*։ Ն՞նչ կը նշանակի չկարգել ըստ 
ձևոլ օրին սկի լունականին** լունարին նշանագրաց ձև՞ը տոլին նո– 
ցաք թի ըստ լունարին ալբուբենին շարեցին։ I՝ բանից խորենա- 
ցւոլն տլեպիս կը հտսկցուիք թի կալին ի վաղուց մնացաՆ նշանա– 
գիրներք ալս ինքն հին անՆանօթ ալբուբեն մըք զոր Գանիիլ լար• 
մարցոլցաՆ իր հալերին լեզուինք և Հաբիլ և Վ^ահրիճ լունարին 
տառերուն ձև տալով նոցա% բերին առ \էահակ և Մեսրոպ։ Կորիւէ։ 
չունի ալս պարագաներնք ալլ ասի* «Ոչւոյ (Գանիելիք գտեալ Կ) 
լան կարն ուրեմն նշանագիրս աղփաբետաց հալերին լեզուի*։ Կորիւն 
չասի նաև թի ալս ինչ կամ ալն ինչ ձևով կամ օրինակաւ կարգե- 
ցան ալս նշանագիրք։ (Նւ Կորեան ալս գիւտին միջ հրաշք ընգ ա– 
ղօտ միայն կը նշմարուի* ըստ խորենացւոլն լա լան ի հրաշք կար 
Ըււա Կորեան% Համենա շնորհողն Աււաօւահ պարգևեց նմա՝ իբրև 
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հաէր իւր (զՄեսրոպ ակնարկելով) սուրբ աջովն ծնանել ալս նորոգ 
և սրան չեչի ծնուն դրք զնշանագիրս հա լերկն լեզուին։ Այււ, որ գրեթկ 
այլաբանութիլն կ կամ բարեպաշտ ասացուտծ% ասւ V*որենազւոլն 
կր փոխուի է յա լտնութ իւն • —Մեսրոպ հԼտեսանկ ոչ ի բուն երազ և 
ոչ յարթնոլթեան տեսիլ• այլ ի սրտին գորՆարանի երևութացեալ 
հոդւոլն աչաց թաթ ձեռին աջոլք գրելով ի վեր ալ վէմի աք եք կք 
ըք իք Ոք ւ* զի որպկս ի ձեան վերքբ գծին կուտեալ ունկր բարն»* 
Ել ալս €ոչ միայն երևութացանք այլև հանգամանբ ամենայնին որ• 
պկս լաման ինչ ի միտս նորա հաւաբեցաւ»։ Եթկ Մեսրոպ արդարև 
կը տեսնկր ւթաթ ձեո ին աք ոլ գրելով ի վեր ալ վիմի*% կր տեսնկր 
կամ ի բուն իբրև երազք կամ լարթնութեան իբրև տեսիլ♦ եթկ 
չկր ոչ մին և ոչ միւսնք որպկս ասկ խորենացին* ապա կր ոչինչ։ 
Անիմաստ բառ՜եր են <Լհոդւոլն աչբ՝»ք «սրտին գործարան*։ Եթկ 1Ս«– 
րենացին ալս բառ՜երով կ իմանալ յալտնութիւն* լալտնութիւնը չկ 
երևոլթք այլ ինչպկս կըսուի։ ազդումն ինչ յՄստուածուստ։ 
լալտնութիւն երազով կամ տեսլեամբ% մեզի համար չունի ամենե– 
ւին նշանակութիւն* մենբ չենբ կրնար որ և իցկ կերպ լալտնու- 
թեան ընծա լելով մեր գրոլն գիւան՝ առնել ծաղրելի մեր պատմու• 
թիւնը լոլսաւորեալ աշխարհի։ է\ւստի իեղլով մեր սիրելի ծերունին 
իւր բարեպաշտ միամտութեան մկջ* բնականկ դուրս բս*ն չենբ 
տեսներ մեր այբուբենի դիւտին մկջ։ Թ՝եթև ակնարկս ւթիւն մի 
միայն մեր այբուբենին վր ալ ՜ բա լական կ ցուցնել, թկ Մեսրոպալ 
գործն եղալ ալս անուանեալ դիւտին մկջ՝* հայացունել 8ունաց այ¬ 
բուբենական դրութիւնը։ Չզարմանայի կք որ ձթաթն ձեռին ա|ւ»յ® 
Ն՚որենացւոլն գրեց բարին վրալ աք եք կք ը, իք ոք ւք և ոչ աք բք 
գք դ ք եք զք ևն։ (\ւրեմն մեր *Մանկք ք^եկեդ Փար էսն)։ կին ձալնա– 
ւորբ։ եքքւ աք եք կք ըք իք ոք լ գտնուեցան ք կամ ման ալանդ 
մուծան լունարկն այբուբենին միլս տառերուն հետ* լուծաւ առեղ• 
ծուածնք իսկոյն սկսան հւփոխատրիլ հա լերկն աթութալբ Լբաղա– 
ձալեբ) ըստ անսալթա բութեան սիւզո բալից հելլենացւոց* ։ Եթկ 
ալն հրաշալի թաթն գրեց ձալնաւորներ միալն% լա յանի կ թկ չկայ¬ 
ին պկտբ բաղաձայնից։ Լոս բնական խելբր կելլկ ջատագով գեր¬ 
բնական թաթին ք վկայելով թկ հայերկն լեզուն ունկր գիր • ապա 
թկ ոչ ինչպկս կրնար հասնել լայն չափ* լոր հասած կր մինչև ի 
Մեսրոպ։ Հարկ կ ուրեմն դնելք թկ Մեսրոպ ունկր ի ձեռին հին 
հալելակն անշունչ և անկենդան այբուբեն մը բազաձալններկ կազ– 
մեալք ոչ անծանոթ սակաւ գրագիտացք նոցին իսկ 0ահակայ և 
Մեսրոպալ և նոցալոցնք որում տուալ Մեսրոպ շունչ և կենդանու– 
թիւն% մուծանելով Շունաց ձայնաւորներն։ էՓչեաց (Լաաււաէ* յԱդամ 
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շունչ կենդանի ք և եզնւ Ա^0|ք 1ոէէֆ կենդանի՝»։ ԱՀա գաղտնի բ 
Մեսրոպեան գիւտին։ Մեսրոպ լետ մուՆանելոլ հին ալբուբենին 
մ էջ Շունաղ ձալնաւորներն՝ կը մնար շարել հալեր էն տառերն ըստ 
ալփաբետին Շուն աղ* լալսմ օդն եղ նմա Հռոփանոս, ^հրաշալին ար- 
•ուեստիւ հեԱէն գրչութեան»։ Թ*է քնչպէս՝ բա լական են ղուղանել 
բառբ Կորեան—ւնրբագոլն)օ, էկարճ», հերկալն», €առանձին»ք էկրկնա– 
ւոր»։ Հրաշալին արուեստիլ ունէր արուեստ մը9 որ նպաստեղ Մես֊ 
րոպալ ի շարել հալերէն տառերն աո.աջի լունականաղ ըստ բնու– 
թեան նողա։ Մլս արուեստը չէր «ւկերպաձևել», բառ. մը՝ որ չունի 
վալելչութ՜իւնք հոս և ոչ տեղի։ Հոս աւնինբ կարևոր հար ղում մըք ս– 
րում պարտի պատասխանել Ն՚որենաղին։ Մեսրոպ լետ ընդունելոլ իւր 
ալբուբենն լԱստուՆոլք քնչ պէտբ ունէր վագել Հռոփանոսներոււ 
Միթէ աւելքէ ինչ դիտէր Հռոփանոս բան զհրաշալին թաթ ձեռին 
աջոլք որով ոչ միալն ղուղան նմա նշանագիլ։բնք ալլև <ձհանդամանբ 
ամենալնին որպէս լաման ինչ ի միտս նորա հալաբեղաւ»։ ՄևՆա– 
րոլ պատմիչբ մեր շատ անդամ լալտնել մեղ ճշմարտութիւնը կամ 
չեն կամիլ։ք և կամ չեն կարող։ Մլս չուաու բախտին հանդիպաՆ 
կերևի նաև նշանադրաղ գիւտին պատմութիւնը։ (1ւստի իբրև բո¬ 
վանդակս ւթ ի ւն կը լաւելունբ*- 

Նախ• չէ ՛ճշմարիտ ալն որ ընդհանրապէս կը կարՆու հ թ* 
Հալբ լառաջ բան պՄեսրոպ չունէին նշանագիր, ուստի և էին ան¬ 
մասն դպրութենէ։ Նալելով հանդամանաղ հալերէն լեզուին լառաջ 
բան զՄեսրոպ՝ անհնար էր լեզուին առանղ դպրութեան հասնել 
յալն աստիճան զարգաղման՝ լորում կը գտնենբ գնա ի հատակոտորս 
երգող վիպասանաղ, որ ող կատարեալ նմանութիւն է թարգման չաղ 
չեզուն։ Մլսմ վկալ ունինբ զՓարպեղինք որ ի մեղադրելն զազգն 
վարուելուն համար ասորի լեղուաւ ի պաշտամունս եկեղեղւոլ կը 
յաւելու* «մանալանդ թէ զոն նշս/Աազքւրք հԱՀյերէն լեղՈԼղյԱ) որով 
հնար է ինբեան ձալնիւ և ոչ մոՀվէաղաեոլ բարբառով շահել զոդիս 
արանղ և կանանղ առ հասարակ»։ 9*ալս ասէ Փարպեղին լառաջ 
բան զգիւտ Մեսրոպեան նշանադրաղ» թէպէտ չլալտներք թէ որ¬ 
պիսի՛ ինչ կամ ուր էին ալն նշանագիլ։բ։ 

Երկրորդ* րաւական լալտնի է, թէ Գանիէլեան գիրն ոչ ալլ 
ինչ էր՝ եթէ ոչ սեմական լեզուաղ, լանուանէ ասորերէնի ոճով ա– 
ռանղ ձալնաւոբի շինուաՆ ալբուբեն մը9 լարմարղուաՆ %ալերէնի9 
բտլղ ինչպէս կերևի՝ անկատար /ոլժք թերևս աջէն ձախք մինչև 
երկիղս փորձուելով՝ տեսնուեղաւ անլարմար։ 

Գալով Մեսրոպեան նշանադրաղ՝ լալտնի է թէ շինուաՆ է լու– 
նարէն ալբուբենի ոճով և արուեստիւ, կամ եթէ արժան է ասեր 
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լունտրէնի ատտղձիւ9 ՝ճշդիւ նման նմին9 ինչպէս արդէն ըսուեցաւ։ 
ԱՀա Մեսրոպեան ալբոլբենն համեմատեալ ընդ լունին* 

ա Ր Գ Դ ե I է (ք») թ (*) ի (/ խ ծ) կ (հ 1) ղ (*) 
« (3 7 5 6 Տ *| 0 I X ճ 

մ և) ն (յ) " և) պ (ջ ռ) " (V) տ ր (յ) *- Փ ք* 
բ V օ ո օ է բ օ 9 X 

Տառբ փակ ադե է դոլրս% են Հիշդ լունարէն։ Փ ակադՆի մէջ 
առնուաՆներԷն ը, Լհնչում մը զոր չունի լունարէնը9 և որ հալերէնի 
համար պարտ էր ունենալ զատ նշանագիր րառերու սկիզբը ն* (Ո (Է 
գիրերէ առաջ)ք աոնուաՆ է հին ալբուբենէն կամ հնարուաՆ։ Ժ, Հ 
լեորգ են ընդ 1/–իք թէպէտ ուրոլն հնչումն։ Լ կը պատասխանէ 
լունարէն X ի ք միալն է աւելի թանձր9 ուստի և լարմարցուաՆ է ճ֊ին ղք 
իբրև, աւելի մեղմ հնչումն։ 7Ս է կոկորդալին զոր չունի լունարէննք 
ուստի 1ւ մուեուտե հին ալբուբենէն։ մ9 ց, ինչպէս նաև /ք, Հ. չ 
են հ ալերէնի լատուկ հնչումներ9 միլս բաղաձալններուն պէս երեր 
կարդ—կակուղ (ծ, ճ), միջին (ձ, և թանձր (ց9 չ)։ Հ է հագա- 
դալին9 որ ընդհտնրապէս կը պատասխանէ լունարէնի և նշան¬ 
ներս ւն։ 8 նոլն է ընդ ի ձալնաւորին։ քհ կը պատասխանէ լունա- 
րէնի Հ-ի և շատ անդամ կը դրուի հ-իւ—հու /I—օէ որ չդտնուիր 
բառերու սկիզբը՝ լունարէն Ա-ի պէս ուրիշ ձալնաւորներով կը կո»զ– 
մէ երկբարբառներ9 ինչպէս ԱԱ — «օ» եև—80» էւ ~ 10» ՈԼ—00* Վ ունի 
Լ-ի և քԱ~ի հնչումը բառերու սկիզբը» ե. Ո-իւ—ով՝ կը պատասխանէ 
լունարէն ա-^ւ 

Ալս է արուեստ կամ դաղտնիբ Մեսրոպեան ալ բուրեն է\ն9 որալ 
լօրինման համար ոչ տեսիլ պիտոլ էր և ոչ հրաշալի թաթ ձեռին 
աջոլ։ ք*ալց և ալնպէս հարկ է խոստովանել շնորհակալութեամբ9 
թէ Մեսրոպ եղաւ արդարև նոր Սաղմոս 9 հալր հալեր էն ալբուբենէն։ 

13. ալժմ թարդմանութեան։ ք^արդմանութեամբ կե¬ 
մացուի ւքան ալանդ հին և նոր**\տակարանաց թարգմանութիւննք 
որ կ*ընեալուի 0ահակալ և Մեսրոպալ և ոմանց լաշակերտաց նոցա։ 
Ալսպէս է արդարև. ըստ վկալութեան ժամանակակից և ստուդա– 
դոլն պատմութեան ։ ^որիւն9 որ ոչ միալն ժամանակակից 9 ալլե– մի¬ 
ջամուխ է թարդմանութեան զորեին՝ կը պատ մ է ուրեբ զՄեսրո– 
պալ ալսպէս•—81րա կարգելոլ և լօրինելոլ զհալերէն ալբուբեՆն՝ 
Մեսրոպ ուրիշ երկու աշակերտ օր սկսալ թարգմաներ սկիզբն առ¬ 
նելով լԱո.ակաց*–&(\րով Հռոփանոսիւ ղամենալն ընարութիւնա 
նչանադրոլն... լօրինեալ և լանկուցեալ ի թարդմանսւթիւն դառ¬ 
նալին (դառնա լր) հանդերձ արամբբ երկուբ աշակերտօբն խբսփֆք 
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որոգ առաջնոլն 8 ովհան անուն կոչէին, լԵկեղեագ դաւառէն, և 
երկրորդին Տովսէփ անուն, ի Պաղանա կան տան էն. եդեալ սկիզբն 
նախ լ\Լռակագն Աողոմոնի, որ է սկզբանն իսկ նանօթս ի մ աստ ու¬ 
թ՛ եան ըՆնալեգուգանէ լինել ասելով, եթէ ճանաչել ղիմաստսւ– 
թիլն և գխրատ, իմանալ ղրանս հանճար որ (Կորիւնի։ Իորենագին 
ևս կը պատմէ նոլնպէս, միալն կու տայ թարգմանել Մեսրռպալ 
բովանդակ հին• և նոր Կտակարաններն.—«4անդերձ Լռոփանոսիւ 
կերպաձևեալ զգիրն Մեսրոպալ առ. ձեռն պատրաստ... իսկոլն ի 
թարգմանութիւն ձեռն արկեալ, խորհրդաբար սկսանելով յէևսօ– 
կագ, բովանդսՏկ զքսան և երկու լալտնիսս և ղնոր Կտակս լեզուլ 
ի հալ բան« նա և աշակերտք նորա 8ովհան Նկեղեղալին և Ցով– 
սհփ Պաղն ագի* (Ւոր. I*# Հա ւ տնակ անագ ոլն է սակալն, թէ 
թարգմանեալն ի Մեսրոպալ էր Առակագ դիրք* միալնք քա նզքւ Կ«– 
րիւն բովանդակ 0» Գրոգ թարգմանութիւնը կ9ըննալէ 0ահակալ.— 
էհսկ երանելոլն 0ահակալ զեկեղեգական Գրոգ դումարութիւն կան– 
խաւ լունական բարբառոլն ի հալեր էն դարձուգետլ, դարձեալ լետ 
ալևորիկ (այսինքն երբ թարդմանիչք բերին ի Կոստանդնուպոլսոլ 
սուրբ Գրոգ ընտիր օրինակների աոեալ հանդերձ Նղնկալ զլառա¬ 
ջա գոլն զլանկարՆադիլտ զփութ տնակի թարգմանութիւնս հաստա– 
տէր ճշմարիտ օրինակօք բերելովք*։ Խորեն ագին ևս դիաէ թարդ– 
մանութիւն մի որ առաջ եզաՆ էր՝ ուզղուան լետոլ ըստ ստոլյգա– 
դոլն օրինակագ. բալգ լալսմ ևս կը տարբերի իւիք ի*֊իՔ ի ^որենէ* 
- «Ապա եկեալ թարգմանիչք մեր... մատուգին զստոլդ օրինակս 
Դրոգ, զոր առեալ մենին \) ահակալ և Մեսրսպալ՝ դարձեալ թարգ- 
մանեգին ղմի անդամ թարգմ անեալն փութանակի, հանդերձ նոքօք 
վերստին լօրինել նորոգմամբյ> (Հ՛որ, ա»)* 

Ըսա Կորեան՝ թարդմանութիւեն էր \)ահակալ, և նա էր դար– 
ձեալ ուղղիչ կամ սրբագրող հանդերձ Նղնկաւ։ Պարենագին ղՄես– 
րոպ ևս կը խառնէ, ուղղութիւնը կը դնէ եղան ոչ Եղնկ աւ մէ–։ն, 
ալլ «նոքօք հանդերձ9, այսինքն բոլոր թարդմանչօք։ Կորիւն ասէ♦ 
*հաստատէր ղլառաջադոլն թարդմանութիւնսն ճշմարիտ օրինակօք*։ 
Խորեն ագին ասէ. «Մի ւս անդամ թարգմանեցին ղմի անդամ թարգ¬ 
ման ե ալն փսւթանակի ։ Ւալգ թարգմանութեամբ չիմացոլիր հին 4ւ 
նոր Կտա կար անագ թարգմ անութիւնը միայն, այլև ուրիշ . գրոգ, 
մանաւանդ հին հարգ Շունագ։ Կռրիւն լետ լիշելոլ Գրոլն թարգ- 
մանութեան ուղղութիւնը, որ եղ ալ ի ձեռն 0 ահակալ և Եղնկայ 
ըստ ստոլդ օրինակագ՝ կը լաւելու* էԵւ շատ ևս մեկնութիւն Գրոգ 
թարգման էին*։ \1ստի կրնանք հետևգունել, թէ Ոսկեբերանի, ^\իւր– 
ղի և այլ հարգ, մանաւանդ առաջնոքն մեկնութիւննևրուն մեն 
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մասն են գորՆբլ Գահակալ և Եղն կար Մլլուր ասէ Կորիւն զՕահա¬ 
կալ և Մեորոպալ միանգամ ալն, և մանաւանգ քՕահակար թե կը 
պարապեին ի թարգմանել և ի —€®եա ալևորիկ ուշ եգեալ 
երկոցունց երանելեացն ղիւրեանց ազգին զգպրութիւն առաւել լար– 
գել և գիւրացուցանել ձեռն ի գորՆ արկաներ ի թարգմանել և է 
գրել մեՆն 0ահակ րոտ լառաջագոլն ոովորութեանն»« *Ե«. Մեսրո* 
պալ համար ասէ* €$*արգմաներ$ գրեր և ուսուցաներ»։ 

14, 0ահակ և Մեսրոպ բաւական չհամարելով ղիւրեանց աշ¬ 
խատ ութի ւնն՝ կր ղրկեն նաև իւրեանց ա շտկել1 տներ էն զոմանո որ 
հմուտ եթ* թարգմանութեանք որ ալն ժամանակ առանձին ար– 
ուեսա էր՝ լնգեսիա և ի Խստանգնուպոլիս, թարգմանել ի Հայ 
զգորնս ասորի և լոլն հարց։ &՝արգմ անչաց առար ման պատմութի ւնն 
ե ալս ըստ Կորեան։—ՕաՀա^ և Մեսրոպ իլրեանց աշակերտներեն 
զերկուսյ ղՇովսեփ ոմն և ղԵղնիկյ կը ղրկեն լնգեսիա թարգմանել 
ասորի հտրց գրուաՆներն։ &՝արգմանիչր կատարելով ալս գորեը և 
ղրկելով թարգմանութիւններն աո. 0ահակ և Մեսրոպ* կ՚երթան ի 
\ոստանգևուպո լիս > և քաջ ուսանելով լունարեն% կ* սկսին թարգ• 
մ անել նաև լոլն հարց գորեերէն։ *\՝երթան աո նոսա ուրիշ երկու 
աշակերտր առանց ղրկուելու$ ալն ե \ևոնգ և ^որիւն9 և միաբա– 
նութեամր կատարելով գորեը% կը գառնան ի Հալսք բերելով Օ* 
րոց վաւերտկան օրինակներ ք հարց գրուաՆներ և *Նիկիոլ և Եփեսոսի 
ժողովներուն կանոններն•–֊€(\րոց (0ահակալ և Մեսրոպալ)ք ասէ 
րիւնք դեպ լիներ եղբարս երկուս լաշակերաացն լուղարկել ի կոզ– 
մանս Մսորւոց ի քաղաքն Նգեսացւոցք ղ&ովսեփ զոր ի վերոլն լի– 
շեցաքք և երկրորդն Եղնիկ անուն ք լՄլրարաաեան գաւառ հն, ք 
հողբ գեղջե։ զի լասորական բարբառոլն ղնոցին հարցն սրրոց ղա¬ 
լան գութ իւնս հալեր են գրեալս գարձուսցեն։ Նսկ թարգմանչացն 
հասեալ ուր առա քեցանն և կատարեալ զհրամանսն և առ պա– 
տ ուա կան հարսն առա քեալ անցեալ գնա լին ի կողմանս 8ունաց9 
ուր և ուսեալք տեղեկացեալք% թարգմանիչս կարգեին ըստ հեգ¬ 
նական լեզուին։ \\պա լետ ժամանակի ինչ ընգ մեջ անցելոլ դեպ 
լիներ ոմանց եղյբարց ի Հա լաս տան աշխ ար հես դիմել իջանել ի 
կողմանս 8ունացյ որ և Ղ^ևոնդէս առաջնոլն անուն եը ե. երկրոր¬ 
դին* որիւնսք և մատուցեալ լարեին լԵզնիկնք իբրև առ ընտանե– 
գոլն սննդակից ի Բոստան դին ական քաղաքին ք և անդ միաբան ու– 
թեամբ հոգևոր պիտոլից զխնգիրն վճարեին* Եւ լետ ալնորիկ հաս¬ 
տատուն օրինակօք աստուաՆատուր Ղ՝րոցն և բազում շնորհագիր 
հարց լետ ալեր աւանդութեամբք և Նիկիական և Եփեսոսական 
յկանոնսք գալին երևելով աշխարհին Հալոցք և առաջի գնեին հարցն 
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պյւերէալ կտակարանսն եկեղեցլոլ սրբոլ» (^Հորիւն՝)։ որենացէն ևս 
Հը Պ“ տմէ նոյնպէսք լաւեԱով պարտ գալս ինչ։ Ըււա ^որենացւոլն՝ 
Ջովսէփ և. Նզնիկք որ զրկուեցան |Ե^եսիաք լսելով լոմանցք թէ Սա– 
հակ և. Մեսրոպ կը խորհին գայլս առ.արել ի ^ոստանգնուպոլիս 
Նոյն գորՆին համար* առ.անց հրամանի 0ահակալ և Մեսրոպալ կը 
փութան երթ ալ ի ^ ս տանգն ու պոլիս։ Ըէւք նոսա նախանձելով 
%ևոնգ և Կորիւն՝ ինքնակամ կեր թան ի ԱոստանգնուպոլԷսէ յէաոյ 
Հը հ ասնին (Խվհան և. Արձան, որ վաղ իսկ սահմանեալ էին Եաւ– 
աոանգնուպոլսոլ համարդ րաքքք գանգազութեամբ ճանապարհորդելով^ 
լա մեցին։ Թարգմանիչը մեր գտան մեՆ ընգունելութիւն, կը լա լսե¬ 
լու֊ Թորենացին, Նեստորի լաորգէն Մաքսիմիանոսէ (431), որ էր 
լալնժամ պատրիարք ^Հոստանգնուպո §սի*—*Ապա եկեալ 1ւ առեալ 
Մեսրոպալ և մեՆին \)ահակալ զնոլն աշակերտս, զ&ովսէփ և միլս 
ընկեր նմին ի Եողբ գեղջէք որում անուն Եղնիկ կոչիւր՝ առաքեն 
ի Միջագետս ի քաղաքն Նգեսիայ. զի որ միանգամ գացի անգ 
գիրք ասացեալ նոցին սրբոց հարցն աո՜տքնոց՝ թարգմանեալ ի մեր 
լեզուս քերցեն փութով• զի լետ ալեր ի Ւիւզանգիոն աուաքեսցեն 
ի նոլն գորհ։ Սրոց ընկալեալ զհրապուրական թուղթս սուտակա- 
սպասաց ոմանց9 իբր թէ պատրաստին մենն 0ահակ և Մեսրոպ 
ղալլս առաքել ի ք՝ ի ւ զան զիսն՝ վասնորոլ առանց հրամանի վարգա– 
պետացն իլրեանց նոլն րնգ նոլն չուեալ գնացին ի ք^փւ ղանդ իոն ք 
նախանձաւոր բարեաց եղեալ ուս մ անց» և. քաք վարժեալ հելլէն 
գպրութեամր ձեռնարկեցին ի թարգմանել 1ւ ի գրելւ Եւ. ընգ նո• 
սա նախանձեալ ընկերաց իւրեանց աշակերտակցաց, որոց անուանքն 
Ղյևոնգ և հորիլն կարգային* լիւրեանց կամաց ելին առ. նոսա ի 
Եիւզանդիոն։ Ապա Iր լան են անգլւ Ց ովհան և Արձան, զորս կանխա– 
գոլն առաքեալ էր ՄեՆին Սահակալ և Մեսրոպալ♦ սրոց լուլաբար 
ռւզևորեալ և Նուլարար դեգերեալք պատաղեցան ի ^եսարիաւ Սրոց 
ընգսւնելութիւն ամենեցուն մեՆապէս արար Մաքսիմիանոս եպիս¬ 
կոպոսն Ւիւզանգացւոց»։ 

15. I*որենացին լետ լարելոլ ի նոլն Նփեսոսի ժողովոլն պատ– 
մութիւնը (^որ 3** կը լաւելու» «Ել վասն զի ոչ հանգիպե– 
ցան լալն մ Ժողովի մեՆն 0 ահակ և. Մեսրոպ1 գրեն աո. նոսա ^Հիւ– 
րեղ Աղեքսանգրացի և. Պրոկղոս Կոստանգնուպոլսի և Ակա կ Մելիտի– 
նոլ եպիսկոպոսը ք զգուշացուցանելով զնոսա* քանզի լուան եթէ 
ոման ք ի չարափաո՜ացն աշակերտացն առեալ զգիրսն Թէոգորոսի 
Մամուեստացւոր զվարգապետին նեստորի և. աշակերտին Թէոդորի 
(Պ՝իոգորի)՝ գնացին լաշխարհն Հալոց։ Աւզա եկեալ թարգմանիչքն 
մեր, զորոց անուանսն լիշատակեցաք լառաջագոլն գտին զմեՆն Սա– 
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հակ և զՄեսրոպ յԱշտիշատ Տարօնոյ, և մատոսցին զթոսղթս և. 
զկանոնս ժողովողն Եփեսոսի, վեց սահմանեալ կանոն աս գ էքսով* ^– 
զստոյգ օրինակս Ղբոց։ Տ*որ առեալ մեՆին 0 ահա կա է 1լ VI եսրոպայ՛ 
դարձեալ թարգմանեցին ղմի անգամ թարգմանես/լն փոսթանտկի» 
հանդերձ նորօր վերստին լօրինել նորոգմամբ* (Խոր* 1*. %ՍԼ)է 

10. Խորենացսոյն այս պատմոսթիսնը կոս տայ մեզ գրեթէ 
թ արգմանչաց արւա րման հա սան ական թոսականը։ (էնդոսնելոսթիսնն 
1քարսիմիանոսի պատրիարրինք որ յա^որգեց /ստորի (431 — 434)» 
և թոսղթն Պրոկղիք որ նստաս յետ Մարսիմիանոսի (434– 437)* 
կը ցուցնեն» թի ոչ գնալն թարգմանչաց ի Հոստանգնոսպոլիս եղաս 
յարւաջ րան 431» և ոչ մեկնել նոցա 1ոս տանգն ոսպս լսի եղաս յետ 
437*ին* ոսստի թարգմանիչր դարձան ի Լայս իբր 3 կամ 4 ամօր 
յաւսաջ րան զմահ վարդապետս/ց իսրետնց, այն ^ իբր 4Տ7.ԷՆ, 

17. ւէն այ մեզ գիտեք» թի գով կամ ինչ պարտ է իմանալ 
թարգմանիչ անոսամբ։ Այս անոսնր կը գտնենր տրուաե ժամանա~ 
կակից պատմոսթեան մ էջ Մեսրոպայ և նորա աշակերտներին իբր 
հինգ կամ վեց մարգոց» որ են 8ովհան9 ՏովսԷփ, Եզնիկ» Ատրիսն, 
Ղ^էսոնդ 1ւ Արձան* ոչ վասն զի եղան նորա թարգմանիչ յետ զիստի 
գրոյն% այլ վասն զի էին արոսեստիս թարգմանիչ յառաջագոյն իսկ 
րան զդիստ գրոյն։ Այս յա յանի է մանասանգ զՄեսրոպայ, զոր Խո֊ 
րենացինք ինչպէս տեսանր% կքանոսանէ յաոաԳադոյն իսկ րան զգիստ 
գրոյն% թարգմանիչ. տիտզոս% որ չէր հասարակ բոլոր վարգապե֊ 
տաց կամ ընթերցողաց ժամանակին* — «Եւ ի վարդապետել երանե– 
քոյն Մեսրոպայ ոչ փորր կրէր վտանգս» րան զի ինրն էր ընթերցող 
և թարզւՐանիչ. և եթէ այլ որ ընթեոնոյր ոսր նա ոչ հանդիպիր* 
զանխոսլ ի ժողովրդոցն լինիր, յա ղազս ոչ լինևլոյն թարգմանիչ 
Ինչպէս յա յան ի է՝ հոս կ՚ակնտրկոսի ժամանակն յա/ւաջ րան զգիստ 
գրոյն։ |՝ ^|Ա* գլոսխ գպրոսթեանն կոս տայ Խորենացին նոյն 
անունն իբրև տիտղոս նաև յիշեալ վեցին* — ւԱպա եկեալ թ արգմա– 
նիչրն մեր զորոց անոսանսն յիշատակեցար յա/սաքս/գոյն»» և այլն» 
այսինրն ավսէփ» Շովհան» Եզնիկ» որիսն, *Հևոնդ. Արձան» զորս 
քիշաե է նախորդ գլխոյն մ էջ։ ^\որիսն ևս այս անունը կոս 
տայ նոյն անձանց*—«1՝ս| թարգմանչացն հասեաչ ոսր աո.արեցանՆ* 
և այլն»—ըտԱ ի վերջնոյն, յԱրձանայ, որոյ անոսնը չիր աո. *1ւ»– 
րեան։ Հասանական է» թէ 8ովհան, Տովսէփ» Եզնիկ և այլր, որ փժկ 
և իսկ ի գտանել գրոյն սկսան առնել թարգմանոսթիսնս% էին ար- 
դէն վարժր և ընգելր ի թարգմանել» ոսստի և հմուտ թարգմա– 
նոսթեան արոսեստին։ *\՝րացի րրիստոնեայ ազգեր ևս, յանոսանէ 
Ա»իրր և Աղոսանր, ոսնէին զայնոս ժամ անսպաս այսպիսի թարգ- 
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մաններ։ Ալսպէս Տէազսղ ոմն էր «.թարգման վրացերէն լեգո լին 9 
այր գրագէտ և ճշմարտահավատ՝» ըստ Կորեան։ Տէաղալ կը լիշուի 
նաև ի Խորենացւոլն իբրև թարգման»—ճքէազալիւ ոմամր թարգմա֊ 
նաւ հեԱէն և հալ լեզոլի»։ Թարգման էր և &(*ենիամէն երէց 
Աքօւան ազգավ» ըստ Կորեան9 ըստ Խորենացւոլն՝ «շնորհավոր թարգ¬ 
ման»։ Օօ^ա հետ խորհրգակցելով լօրինեց Մեսրոպ Վրաց և 11ղուա֊ 
նից ալրովրենն ըստ մեր պատմովթեան։ Թէ ինչ էր և ինչպէս 
կ՝ ուսանէին թարգմանչութիւնը չենք գիտեր որոշ ինչ• կը թովի 
սակալնք թէ թարգմտնչովթիվնն էր աո.անձին ովսովմն և արուեստ 9 
զոր ոչ ամենեքին գիտէին9 ալլ սակավք ոմանքք ինչպէս էր վիպա– 
սանովթիվնն։ Ննչպէս արուեստը նոլնպէս մեթոտը կամ եղանակն 
որով կ1 Ովսանէին ալն ովսումը կամ արովեստն% է մեզ անՆանօթ։ 
Այււ արովեստին առ.անձին լատկովթիվններէն մին էր անսպառ. Նը֊ 
ննգականութիւնը9 որով կը լաւելուին նոր նոր րառեր ի լեզովին։ 
Ալս Նննգականովթեան գաղտնիքն սկսաՆ է նշմարուիլ։ Ալսպիսի 
բեղմնավոր լեզով անհնար էր որ չունենար իվր գանձարաննք ուր 
աւանգէր իվր հարստութիւնն լաԽրգ սերն գոց. ուստի և անըմբըռ֊ 
նելի կը թուի մեզ գնել մեր հին լեզուն ամենևին առանց էըիք* 
գրի և գպրութեան լառաջ քան գԱեսրոպեանն։ &ետ գիւտի գրոլնք 
երբ մատենագրութիւնը գիւրացաւ և ընդհանրացավ գագարեցաւ 
թարգման չութ ի ւնը9 նովին և արուեստը և Նննգականութիւնը։ 

\)ակալն Հալք լառա^ագոլն իսկ քան զթարգմանիչս սովոր 
էին երթալ ինչպէս յԵ^ս^ա՝ նոլնպէս լԱթէնս9 ի լոլն և լասորի 
դպրսւթիւն։ Փարպեցին գանգատելով կը լիշէ հտլ պատանեկաց լա֊ 
Նա խելն լ Ասորիս լո լսումն ալն լեզուին9 և ուրախ է որ Հալք գիլ~ 
տիւ գրոլն ազատեցան ի տտնՓանաց ասորի լեզուոլն*՝—«Հոգացեալ 
լարաժամ տրտմէր երանելի տլրն Մաշթոց9 տես անելով զմեՆաջան 
երախս ման կան ցն Հա լաստան աշխարհիս9 որք բազում թոշակօք և 
հեռագնաց ճանապարհօք և բազմաժամանակեալ դեգերմամբք մա֊ 
շէին զա լուրս իլրեանց ի գպրոցս ասորի գիտութեան» (Փարպ. յ»«), 

և սակաւ մի լետոլ* «Ամեն ալն անձն փափաքէր լ ուսումն հալերէն 
գի տութեան* որպէս ի խաւ.արէ% լաս որի տանջանացն զերեեալք ի 
լոլս% խնգալին» (Անք)է Նսկ զերթալն Հալոց լԱթէնս առ իւրով ժա¬ 
մանակավ (ալն է ի միջոցի I*# գարունք կը լիշէ ^ըէզ^Ը Աստուա֊ 
Նա բան որ և Նազիանզացի ի ճառին զՒարսզէ (եթէ նորա է ալն 
ճառ^* ձՏորժամ լԱթէնս էի9 ասէ9 ի մանկութեան՝ եկն անդր և 
ք*արսեզ9 ընգ որում կապեալ էի սիրով վասն բարուցն ազնուու- 

թեան և հանճարեղ մտացն9 փոլթ լան ձին կալալ վաղվաղակի բար• 

ձրացուցանել զնա։ Էին անդ և ոմանք ի Հալոց լուսումն գպրոլ* 
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թեան , որք եւ կան խ ալ. Նանօթ էին քֆարսղՀ ի տղա լ ութ են է* ՈԸՈ9 
և տեսևալ գնա լառաջադէմ և սիրելի լտչս ամենեցուն՝ նախան֊ 
ձէին իմն, ղի զչարէին թէ ինքեան^ որ վազագոլն մտեալ էին լաւ~ 
սումն փիլիսոփալութեան՝ թերևս խսնարհագոլն քան զՒարսեղ գտա֊ 
նիցին որ ալն ինչ եկեալ էր, վասնորոլ և խստիլ վիճէին ընդ նմա* 
նա* ի միում նուագի մօտ ի լաղթահարել իսկ էին զնա և զընկերս 
նորա, մինչև ահ արկանել նոցա և ընկճերնմ տեսեալ զալս% զգէք 
կալալ նոցա• նախ զերկոցունց կողմանց զպալքարն հալաս ար երևե* 
ցոլցեալ անլալտ զլաղթութիւնն թողի* ապա միլս անգամ նորս• 
գեալ զպալքարն՝ կացի ջատագով Ւարսղի։ Ալսպէս զօրացեալ նորա 
ազգի ազգի հաւանութեամբք՝ լաղթէր մանկանցն ալնոցիկ Հաջաց* 
վասնորոլ սկսէսնէին նորա ընդ ակամր իմն հալել ի մեզ՝** Վա1րա~ 
կան վարդապետ, մատենագիր գարու, կը լիշէ Նտզիանզացւոլն 
ճառը* օւՕրէն էր, ասէ, ուսանել լ\ևթէնս լուռ, կալով և ի հնազան– 
գութեան* ալլ զմերոցն ամբաստանէին, թէ սակաւ ուսանէին և 
խօսելով ընդ երկար ընգդիմանալին։ *Հալս \Տ*ստուաՆարանն հռշտ¬ 
կեց ոլց ի ք^արսղի արձան ականին*։ Վ^անական, ըստ Ղամչեանի, կը 
լաւելու պատմութիւն ինչ առասպելական, ինչ*գէս սովորութիւն է 
լետին մատենագրաց, թէ ինչ աղյրերէ% չէ լալա* ւՆախանձ, ասէ, 
ի վաղուց հետ է կալր ի մէջ Ցունաց և Հալոց, և լալտնի ի քնարողի 
արձան ական էն է* և պատճառ զալո իմացաք, ղի սահմանակից է 
նոցա Հալոց աշխարհն և սրբութեամբ աւելի, և շատ ինչ լիշաաակ 
քաքութեան գրով ունին և քան ղաԱ տղգս սեպհական լեղուաւ։ 
ՒիՆս ինչ իմացեալ երբեմն հալ աշակերտաց ի վարս վարդապետին 
իւրեանց% լերեսսն հանին, և նա լառաջագոլն ետ նկարել զպաա– 
կերս նոցա, և ապա լարոլց զքազաքն ի վեր ալ նոցա, և հանին 
(Շոլնք^ ղնոսա արտաքս։ *նոքա երթեալ ի Միք տգետս \Լսորւ ոց՝ ու– 
սան գիր և լեզու, լամեալք անդ մինչև ի գալ հա լա սարել հե¬ 
րա ցն և մօրուաց, ապա ամենևին ասորի ձևացեաՀ մտին անդր էն 
լԱթէնս* զոր իմացեալ հանին վերստին, օրէնս եդեալ, Հաւէ 
ում եք մտ անել անդր։ Եւ զի նախանձ և հեռ ուր մտանէ, քակէ* 
աւերեալ բարձաւ անդ ուսումն և արուեստ*։ Նթէ չուեևնալինք 
ևս վկտլութիւն արտաքուստ% թարգմանութիւնքն ի սկզբան գիւաի՝ 
գրոլն ի լունէ և լասորւոլն ալնպէս արագ և ալնպէս ընտիր, նաև 
կազմ ութի ւն իսկ լե զուին բաւական էին ինքնին ցուցնել, թէ ու՝ 
սեալ մասն մի ազգէն, թերևս ի ժամանակէ անտի հեթանոսու- 
թեան, բո*լց ման ալանդ լետ քրիստոնէութեան՝ հմուտ էր աւելի 
քան զոր մեք կարֆեմք՝ դրացի ազգաց լեզուներուն, լունին ևս 
առաւել։ Ղէ սակաւ զարմանալի ասելն Պլուտարքոսի զ\\րտաւտզ~ 
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գալ առաջնոի թէ լօրինէր վէպս և երգս ի լոլն լեզու.ք թէպէտ 
չենք գիտերք թէ մինչև ինչ աստի՛ճան ստուգութիւն ունի ալ» 
պատ մ ու թիլն Պլուտարքոսի • ըստ մեզ չէ ամենևին անհաւանականէ 
Վչկալեալ է Պարթև թագաւորաց հելլենասիրութիւնն և լունական 
կրթութ՚իւնը • և մեր լալնժամու թագաւորք մանաւանգ չկար էին 
լինել խոնարհագոլն քան զՊարթևս։ Արպէս նոցալն% նոլնպէս և 
մեր ար քալաղուն իշխանք կը կրթաւէին իբրև պատանգ առ. Շոլնս 
և առ Հռոմալեցիս։ 

19, Լաւան ական է թէ թարգմանի չքք զորս լիշեցաք լանուանէ 
ըստ վկալութեան Կորեան՝ ունէին և ալլ գործակիցներ* քա|յ թէ 
սորա էին առաջին աշակերտդ և լետ սոցա միլս ևս երկրորգ 
խումբք իբրև երկրորգ թարգմ անի չքք ղրկուեցան լԱղեքսանգրիա և 
լ\էթէնս լուսումն արտաքին գիտութեանց% գիւտ է արգեաց։ Այւր 
կարծեաց առիթ տուաՆ է Խորենացւոլն պատմութեան է)Ա* գլխոլն 
վերջին մ ասն 9 ուր հեղինակն լետ պաամելոլք թէ Ս ահակ և Մ ես* 
րոպ Հգարձեալ թարգմանեցին զմիանգամ թարգմ անծալն փութա- 
նակիՖ թստ ստուգագոլն օրինակաց բերելոց ի ^ոստանգնուպոլսէ* 
կը լաւելու• *Ւալց քանզի անգէտք էին մերում արուեստի՝ ի ջա¬ 
զում՝ ւՌսսանց թերացեալ գործն գտանէր. վասնորոլ աոեալ մե¬ 
ծին ճահակալ և Մեսրոպալ զմեզ առաքեցին լԱղեքսանգրիա ի լե¬ 
զու պանծալիք ի ստոլգ լոգանալ ճեմարանին վերա բան ութեան»։ 
Շաջորգ գլխով (^Թ«) կը պատմոլի էելս առաքման ճանապարհորդ 
գութիւնը9 որ և կ։ակնարկումի լ(\ղյբսն որ լանուն հ՚որենացւոլն։ 
0» %րոց թարգմ անութեան կարծեցեալ թերակատարութիւնքք և 
առաքումն ^որենացւոլն (ընգ որում լետին մատենագիր1ք կը կցեն 
ուրիշ շատեր ալլ ընգ ալլոլ պատմութեամբք^ լԱղեքսանգրիա լու* 
սումն առ ի լեուլ ալն թերակատարութիւնքք մեր գրագիտութեան 
պատմութեան մ էջ առեղծուած էյ զոր պիտի ջանանք լուծել ըսա 
կարի։ 

Կորեան պատմութենէնք ինչպէս տեսանք։ իբր հինգ անձինք 
Մեսրոպալ աշակերտներ էն 9 Շովսէփք &ոհանք Նզնիկք Կորիւնք Ղ^ևոնգ9 
լորս կը լաւելու 1*որենացին նաև Աքւձաէր ոմն% ղրկուեցան լԵգեսիա 
և ի Կոստանգնուպոլիս ի թարգմանութիւն։ ճետին ք ոմանք կը 
լարեն ի սոսա խառնիխուռն ուրիշներ լաշակերտաց Մեսրոպալ9 
ինչպէս Տիրաշրք Մուշէք Ենովքք Գանանք Գնիթ, ալլովքն հան- 
գերձք որք լիշել կը լիշուին ի Կոբենէ իբրև աշակերտ 9 բա1Տ ոէ 
իբրև թարգմանիչ9 ալլ իբրև եպիսկոպոս կամ վերակացու կարգեալ 
լալլևալլ տեղիս ի գործ հոգևոր մշակութեան։ Ալս չափ ևս բալա- 
կան չհամարելով1 լետինք կը լաւելուն նաև զալլս իբրե– աշակերտ 
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Մեսրոպալ և թարգմանիչ, թէպէտ ոոքա չեն քիշ**փր "Հ ի ^որենէ 
և. ոչ ի Խորենարւոլն, այլ ոմանք են Հրանոթ– լազգին իբրև, մատև– 
նագիրք ինչպես \**ոբևնարին, Եղիշե, Մամբբե։ Գտւիթ Ծնլագթ , 
Մաեգակունին, Գիւտ, *Լազար Փարպերիր և այլք ոմանք անՆա– 
նօթք և՛ ժամանակալ եւ գորՆով, ինչպես Օա հակ ոմն, 8ովհան– 
նէս, Աբր ահա մ կամ \Լրեէ* Ծնանիա, Ծովնա թան, Եգրաս Ծնգեղա- 

ազարիկք Հ*աչիկ կամ Խաչատուր, Անգրեաէէ> Թաթուլ, Վա– 
րոսյ 1ւ կը համարին ղսոսա զամենեսին իբրև, թարգմանիչս ՂՔք“ 
կոլան ի Ծա հակալ և ի Մեսրոպալ, 1ւ յետ բազում ամար դարձան 
ի հայրենիս։ 

Ջամչեան իւր պատմութեան աո.աջին հատորին մեջ խօսելով 
թարգմ անչար աշակերտներսւն վրս*յ% կը բերե լետին մ ատեն ագրար» 
ինչպես &ալսմաւուրար, Ննորհալւոյն, Մսողկայ, Ծամուելի, Կիրակոսի, 
Ծտեփանոսի Ծւյլպելեանր, Վ^արգանալ, Թովմայի ՄեՆոբերւոյ, ֆահկև– 
րւոլն և ուրիշ յետին մատենագրար հակասական պատմութիւններնք 
զորս կը գնենք հոս♦ «էքրէւ երևելիք և գլխաւսրք յաշակերտար նո- 
րա (Ծահակալ և Մեսրոպալ) ալսոքիկ« Ծուրբն 8ուխեփ և. սուրբն 
Ղ^ևոնգ երեր որ ի Պարսս վկալերին, սուրբն Եղիշե վարդապետն, 
և ՄովսԷս ^որենարիք և եղբայրն Մովսեսի Մամբրե Վ1րբՆանոզ, և 
Եզնակ Կողբարին, և Ծտեփանոս Ծաողիկ, Իոսրով և *Հազալ» ւպատ¬ 
մագիր, \Լրձան և Կորիւն և Գաւիթ Ծնլաղթ փիլիսոփալ, ընդ որս 
և ալլք բազումք» (8ալսմ* սեպտ* 17)* և ալյուր (նոյ* 25)* Օւււյւ^ե 
Ծահակ և Մեսրոպ Հաո.աքերին մանկունս լԾփՒԷնս ի մայրն իմաս- 
տութեան, ղՄովսես Հ՛որ են արին, որ ասի թե քսւերորգի էք IV ես* 
րոպալ, և գհաւիթ Ներքինարի, որ եղև անլաղթ փիլիսոփալ, ղԵզ՛ 
նակ Աողբարին և ղՄամբրե Վ,երՆանող, գՂ^ագար Փարպերին, և 
զԾտեփանոս Ծաողնիկն պատմագիր, և գայլ աշակերտսն** Գարձեայ 
(փետր* 19)* «Ել լետ փոխման սրբոլն (Մեսրոպալ և Ծա հակալ) 
եկին աշակերտքն նորա լՄթենալ՝ ՚ճոխարեալ և փարթամ արեալ 
ուսմամբ♦ ՄովսԷս քերթողն և Գաւիթ անլաղթ փիլիսոփայեք Մամ» 
բրե ^Լերեանողնք Եղիշե պատմագիրն, Ղ^ազար Փարպերի 1ւ Եզնակ և 
(Ծտեփանոս) Մսողիկ, և այլ ոմանքա։ «1քանկունո ուշիմրս մոզս* 
վեալ—նոբ գըպրութեամբ ալնու վարժեալ—որք թարգմանիչ Լո~ 
գւովն եղեալ-ըստ Պըտղոմեալ ի նոլն շարժեալ-լԱթենարլոր քա* 
ղաքն երթեալ—գիմաստութեան Նազիկս աո-եալ—որպես մեղու թե• 
ւօք բարձեալ - լեկեղերիս Լալոր բերետլ ալս ե 8*ովսէս Գաւթիւ 
եղեալ — և Մամբրեիէ– ա1Աէ հետևեալ* (Ննորհ* Վ+իպաս* )* Հեղինակն 
լաո.ս»ջաբանի 8արձրարուրեքին, ոչ միայն Գաւթի Ծնլաղթի հետ զըր* 
կուաՆ կը գեե լԾպեքսանգրիա և լԾ>թենս ՀզՄամբրե եղբայրն Մով* 
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աիսի, զՄուշէ, զԵղիշէք զԵզնակ, ջԱչւձաքք Արերունի և զԱղան՝ ա|ք1ւ 
պդարձ նոցա կը դնէ կաթողիկոսության բաժանման ժամանակ, իբր 
900-ին, այոինբն 160 ամօբ յետոյ Հան զաէ ահն 0 ահակայ և Ս*էււ« 
րոպայ« աՂ^աւիթ փիլիսոփայ ասացեալ, ի Լար բ գա սառ. է ի Հե– 
րեթն գեպֆէ, աշակերտ Iևս հա կա յ և Մեսրոպայ, զոր ասեն բուերոր• 
գի Մովսիսի բերթողտհօրն, ի վաթսնիգն որբ ընտրեցան ուշեղբ 
և փափկաձայն և երկար ոգի բ, և ամենայն առա բինութեամբ զար- 
դարեալբ* ՈԸՀ յետ հարիլր մետասան ամի սրբոյն Գրիգորի ի գտա- 
նել գրոյ ազգիս ընտրեցան, և. չոբան յազգս ուսանել իմ աստ ասի* 
բութիւն և արուեստախօսութիւն և. առնել թարգմանութիւն, |Ա– 

դեբսանդրիա և |1ճթէնս և յայլ գա սառս։ Եւ. որբ Ը**Ղ ^^ա գնա• 
ցին* Մամբրէ եղբայրն Մովսիսի, Մուշէ և Եղիշէ, Եզնակ և Ար* 
ձան Արեր ունի և Աղան։ Եւ. ի դառնան, զի բազոսմ ժամանակբ 
էին անգետի և. յոլով անցբ անգետլ րնդ երկիրս, ընկենուլ զսոսրբն 
0 ահակ յաթոռոյն, 1ւ սպան անել Արտաշրի ի Եուրմակ բա Հան ա լին 
ի սագրելոյ, և Ասորւոգ առաջնորդ կացոլցանելն, և յետ բսան և 
ութ ամի գիւտի գրոյն կոտորումն սրբոգ Վյսրդանանց, և բաժա¬ 
նումն հայրապետութեանն յերկուս, Ցովհան Մանգակունի ի Պար¬ 
սից կողման կաթողիկոս, եւ %իւտ ի կոզմանս Ցունաց, յաշակերտաց 
սրբոգ բահանայիցն»։ Ասողիկ կը դնէ այս դարձն առ Մ անգտկու* 
նւովք իբր 40 տարի յետոյ բան զմահն Սահակայ♦-&3այսմ ժամա¬ 
նակի Լառ Մանդակունւով) Մամբրէ եղբայր Մովսիսի, զորմէ ասեն 
երրորդ գտեալ ի փիյիսոփայս% դառնայր ի Հայս»։ Եամուէլ երէց 
կը դնէ առ *Ներսիսիւ Աշտարակեցւով, այսինբն իբր 90 ամօբ յե¬ 
տոյ բան զմահն 0ահակայ*— ձՄամբրէ եղբայր Մովսիսի գառնայր 
ի Հայս, զորմէ ասեն երրորդ գրել փիլիսոփոս»։ Ղւոյնպէււ Կիրակոս, 
առնլով ի Եամուելէ։ 

նոյնչափ հ ա կա սա կան են տեղեկութիւնբ յետնոգ առանձինն 
զ^որենագւոյն, զՆաւթէ Անյաղթէ և զայլոգ։ Մաշտոցի կարդագրու– 
թեան հին յիշատակարանագ մ էջ, ըստ Ջամչեանի, կը յիշոլի 
բարտուղար 0 ահակայ Պարթևի Մովս էս ոմն թարգմանիչ, որ որ– 
պէս թէ հրամտնաւ X)ահակայ և Մեսրոպայ կարգաւորեգ Մաշտոցը 
*յերրորդ ա^ի թարգմանութեան սրբոյն Մեսրոպայ Լայսինբն գիւտի 
գրոյն), և ի ԵԱ« ամի հայրապետութեան սրբոյն 0ահակայ, յետ 
Ճ<^Ա» ամի լուսաւորութետն սրբոյն Գրիգորի։ այն է դարձին Հայոց»* 
Ղամչեան հաշուելով այս երեբ թուտկաններն՝ կը դտնէ Մաշտոցին 
կարգաւորութիւեը կատարուաե ըստ յիշատակարանին% յամին 410 
կամ 411, ուստի յիշատակարանին Մովսէսը չգտներ նոյն ընդ Մով– 
սիսի ^որենացւոյ, զոր այն թուականին (410 կամ 411) կը հա* 
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մարի ալն ինչ Ննեալ։ Ջամչեան պարաէր մանավանդ մերժել յ^շա– 
տակարանին տեղեկութիւնն իբրև ոչ պատմական, քանզի Մաշտոց՝ 
կոչուաե Նիսարանին գոլութիւնը բազմօք լեաոլ է քան գ$3ահակ՝ 
և զՄեււրոպ, առ. որովք Հալաստանեալց եկեղեցին կր վարուէր դեռ 
քոլն լեզուաւ և եիսիւ։ 

Ջամչեան §իշելով ուրիշ վկալութիւն , ալն է Գրիգոր անուն.՝ 
աարկաւագապետի ուրուք որպէս թէ վեցերորդ գարու մէջ լՆրու– 
ոաղէմ խօսանր ՛ճառն, ուր ՄովսԷս ^որենացի կոչուաՆ է քարտու¬ 
ղար ոչ Գահակալ Պարթ՜ևի, ալլ կահակալ Ւագրատունւոլ՝ զալն ևս 
կը համարի անվաւեր։ Ըււա մեզ նոլն իսկ ճառն համարելի է ան- 
վաւեր, լետին գարուց խաբեբայի ուրուք գորՆ, և ոչ վեցերորդ, 
գարու Գրիգոր անուն սարկաւագապետի, եթէ երբէք եղան է ալն– 
պիսի անձն վեցերորդ գարու մէջ։ Ըււա 0աեփանոսի Աւռպելեանց 
(մատենագիր գարու), «ՄովսԷս քերթող (ՀՒ՚որենացին՝) էր գա- 
տաւոր հալրապետանոցին» Քաղկեդոնի ժողովին ժամանակ։ Ջամ– 
չեան կը մերժէ և զալս, և է արդարև մերժելի։ Ըօա Շալսմաւու- 
րաց (փետր. 19), ի շինութեան $՝Էոգուպո լսի (Կարնոլ) «էր վերա¬ 
կացու գորՆաւորացն և խրատտու շինուաՆոցն ՄովսԷս Նորենացի,՜ 
քեռորդի Մեսրոպալ վարդապետին։ Ջա/օ կը էիշէ և. 8ակոբ Ն«– 
լեան, համարելով գորեակից Մովսիսի և ղԳաւիթ \Լնլադթ։ Ջամ չեան 
իբրև «ամենևին անհիմնն կը մերժէ ալս ամէնը։ Նւս աւելի ալ֊ 
լանդակ են տեղեկոլթիւնք լետնոց Գաւթի Սնլաղթի վրալ։ Փող¬ 
վեր ադոլն լիշուաՆ կոչումներն Ցալսմաւոլրաց և ալլոց, որ 
ւիթ կը համարին լալակերտաց Սահակալ և Մեսրոպալ՝ \ԼրիստակԷս* 
գրիչ, մատենագիր ^1*. գարու, կը համարի զԳալիթ «.մին ի վաթ֊ 
մնից որք ընտրեցան առաքիլ լԱթԷնսն, որպէս թէ լԱղեքսան– 
գրի ա և. լՄթԷնս ղրկուաՆ աշակերտ ք ի կահակալ և ի Մեսրոպալ՝" 
էին վաթսուն թուով։ Ջամ չեան կը բերէ նաև Ննորհալւոլն վկալ– 
ութիւնը, որ որպէս թէ հին օրինակներու կամ լիշատակարաննե–՝ 
րու մէջ գտաՆ էր «զԳալիթ աշակերտեալ մեեին Մովսիսի ^1րյւ–֊ 
թողի աստուաՆեղէն Գրոց, ի Հարք գա լառ է ի Հերեթն կամ Հե– 
րեան կամ Ներգեն գեդջէ, որդի առն բարեպաշտի և սիրալի Ա«– 
տուեոլ, մի լալնցանէ որ ընտրեցան լաշակերտութիւն հելլենական 
գպրութեան ի ժամանակս Վ^ահանալ* •» և. ի հալրապետութեան 
տեառն Գիւտալ և զկնի% Ցովհաննու Մանգակունլոլն։ $Լևս ալլան– 
գակն ունի Ջահկեցին, որ լետ գնելոլ զՆաւիթ աշակերտ Մովսիսթ 
քերթողի՝ կը լաւելու թէ «աշակերտ Գալթի եղև Եզնակ Չողբացի,, 
և Եզնակալ աշակերտ եղև Մամբրէ, և Մամբրէի աշակերտ 
Ղ^ազար Փարպեցին։ 
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20, Որովհետև Ւարձրացուցէբ-ին հեղինակ համարուաՆ է 
*հաւիթ Ոնլաղթ՝ ալս ճաոին լօրինման վլ։ալ ևս հնարուաե են ի 
լետնոց ոչ սակաւ անհեգեգ պատմութիւններ, զորս ւիշխլով Շնոր¬ 
հալին՝ ստուգագոլն կը համարի զա լեյ թէ %տւիթ գրեց ալն ՛ճառն 
ի խնդրոլ Պ*իւտալ կաթ՛ողիկոսի։ ՕԼՀա բանբ Ննորհալւոլե* «Ալանդի* 
թէ սուրբն 0 ահակ և II*եսրոպ աււա բեն լա շա կեր տա էյ անտի ի կող- 
մանս 8 ո էնա էյ լուսումն իմաստութեան ի մալրաբազաբն լ\ԼթԷնս* 
որբ ուսեալբ և տեդեկացեալբ թարգմանիչ եղեն հելլենական լեզ- 
ուին• զի պարտ էր նախ հմտանալ լամենալն իմաստասիրականս 
բառ. ի էյ և ոլորակաց, և ապա համարձակել ի թարգմանութիւն։ ՀԷոր 
ասացին ոմանբ, եթէ օր էն էր աթենացւոցն որ վարդապետբ էին 
իմաստութեան% հոգ տանելով աշակերտացն ղեօթն ամ• և լորժամ 
կատարեալ լինէր սահման կիտին եգելոլ էր նշանաւոր ինչ աեղէ 
կազմեալ, և որ վարդապետն էր՝ հրտմալէր ելանել աշակերտին ի 
բարձր դիտանոցն և խօսել բանս հաճոյականս ըստ ժամանակին և 
ըստ պիտոյից լսողացն։ Որով և նոլն ինբն երա նեյին Գաւիթ, մի 
լալնցանէ աշակերտացն հասեալ լաստիճան՝ ել եկաց ի վերալ աշ¬ 
տարակին աո.աջի սրբոլ նշանին• ղի Լալն վալր կորեանեալ կոոցն 
պատկեր՝ պատուականութիւն Խաչին լաււաջանալր ի մ էջ \Լթենա– 
ցւոցն. ասեն թէ անդ ասաց Լզճառն Ւարձրացուցէբ) լուրախութիւն 
լսողացն և ի պատիւ Խաչին։ Նսկ ալլբ ասենք եթէ ի դառնալն յԱ– 
թենալ ի բազարն ^\ոստանդնուպոլիս՝ ըստ օրի նաց լունականացն 
ընկերակիցբ նորա մ եՆ արեցին գնա լա լուր տօնի Խաչվերացին, ի 
պատուասիրութիւն տօնախմբութեանն է ասացեալ։ Եւ ալլբ թէ 
լՆրուսաղէմ արւաջի փրկական Խաշին։ Եւ ոմանբ՝ լետ դարձին ի 
Պարսից։ Եւ կէսբ ի տեղի ինչ անապատի գրեալ։ Ւալց զքնչ այս¬ 
պիսի ի Նուփ և ի խնդիր Նախել զժամանակ վարդապետութեան 
ստալօդ պատմութեան*։ \Լպա կը հաստատէ Շնորհալին, թէ *գտի 
ի հին օրինակս, զի հրամանաւ հալրապետին արարեալ է զալսՖ։ 
՝^\ը լաւելու ևս, թէ ի սկզյբան ալն օրինակին կար այսպիսի ինչ ի 
բերանոլ Գաւթի ասացեալ• «Ջաո. ի լԱստուաեուստ պատուեալ ոըրա 
բոլ բահանալապետիդ ի մեՆանձնութենէ ընկալաբ զհրաման», ալ– 
լովբն հանդերձ։ *հալթի Ոնլաղթի գորՆերուն սկիզբը (Տպագր* Վէ– 
նետ* 1833) կալ հ ատուաՆն ալն (իշեալ ի Ննորհալւոլե, թէպէտ 
տարբեր բանիւբ, իբրև պատասխանի թղթոլն Ղիւտալ աո. 1*ս»ւ^|#* 
-«^ա/լ ի լԱստոլաՆուստ պատուեալ դերիցս երքանկի, զմեՆի հալ– 
րապետի և զա թո ոտկալի սրբոլն Գրիգորի։ ալոց մեՆաց վերադի¬ 
տողի զաստուաՆահրաման խնդիր հարկապահանջութեան եկեղեցա¬ 
կան գորՆաոնութեան՝ զոր հրտմալեցեր մերում կրտսերութեան*, 
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աԱովՔն հանդերձ։ 3 ալտն է է9 թէ օրինա կ Ննորհ ալւոլն էր տար- 
բեր, &հպհ տ Ննորհալին չլիշեր զանուն հալրապետին ք որոլ հրա¬ 
ման աւ. ասի գրուաՆ ք^արձրտցուցէքն* ըստ 4իրակոսի ալն հալբա– 
պետն էր ք|ւա, ՂՈԸՈ1 նամակն կու տալ Վ^ենետեան տպտգրու- 
թիւնն գորՆոց 11 նլադթ ի։ ^արձրացուցէք-ի լա ռաջա բանին Վերջը 
կալ հատուաեք ուր կը պատ մոլի« թ-Է ուստի՛ շարժեալ %իւտ խըն– ՜ 
դրեց ի Գաւթալ գրել ալն ճառըք և պատմութիւնն է ալս«—Գիւտալ 
կաթողիկոս ութեան ժամանակ Անտիոքալ կողմ էն կու գան ի Հ,ալս 
երեք արք9 որ կը քարոզենք թէ Մարիամ չէ ԱստուաՆաեինք և 
ն*աչն ոչ թէ նշան է փրկարար ք ալլ զորեի պատժելոլ զաւազակս ։ 
Ալս միջոցին Գաւիթ և ընկերք նորա կը դառնան ի Լալս, և Գիւտ 
կ*աո աջս/լւկէ Գաւթի գրել ալն ՛ճառն լիշեալ հերետիկոսաց դէմ•  
Ղ&ա լուլա վերադիտոզութեան Հալոց տեառն Գիւտալ եկին արք ո– 
մանք ի նահանգէն Անտիոքալ ի գեղջէն որ կոչի Աւշինք որոց ա– 
նուանքն Բոստան գին /ւ Պետրոս և \ֆ՝էոդորէք խարազնազգեացք> 
բոկագնաց ք, պահոզք և կեղեաւորք* որք ասէին ոչ գոլ ղՄարիամ 
Աստուաեաեինք ևւ ոչ զխաչն ԱստուՆոլ Ւաչ, ա1է ԳՈՂՈՑ ԱԼատ€եԱէ~ 
բան։ Նբրև լուաւ Գիւտ զգալն Գաւթի և զընկերացն՝ բերկրեցաւ 
էւ մխիթարեցաւ լոդիք ևւ գրեաց առ Գաւիթ նամակն։ Գաւթի դոր– 
Ներուն Վենետեան տպագրութեան մ էջ ի ստորև Գաւթի նամակին 
առ Գիւտ կալ նաև ալսպիսի ինչ լաւելուաՆ* «էլ եղև ալս ի ժա¬ 
մանակս մ արզպան ութեան և ստրատելատ ութեան Վ^ահանար որ- 
դւ֊ոլ Մագնեսիք որդւոլ Լարդանտլ, կամ որպէս ասեն՝ եղբորք փոր¬ 
ձողը և գիտողք։ Օուա ասեն զ*ԱԱ պատճառսն՝ լԱթէնս կամ ի Ւիւ– 
զանդիա կամ լԵրուսազէմ կամ լորժամ ի Պարսից դարձաւ \Ըաչն% 
և խօսեցաւ• իսկ ալս առանց կարեեաց էն։ հալ սակալն անանուն 
գրուաՆ մը9 ուր կը պատմուի9 թէ Գաւիթ ալն ճառը խօսեցաւ ի 
^Հոստանդնուպոլիս։ Ալս անանուն գրուաենք ոչ անՆանօթ Ննոր~ 
հալւոլնք և որմէ նաև հեղինակն Պատմ ութեան հալեր էն դպրու– 
թեանց քլաոնսւ ինչ ինչ իբրե. վաւերական՝ լետ լօդելատ անհամ 
առասպեքներ գրոլն գիւտինք 0* Գրոց թարգմանութեանք Մովսիսի 

Տ Խորենացւոի Գաւթի Անլազթի և ալլոց վրալ՝ կը լար է \^աչի ճա¬ 
ռին լօրինման պատմութիւնը։ 1Ւէպէտ ալսպիսի առասպելեալ պատ- 
մութի աններ լիշել անգամ չարժեր, սակալն ցուցնելու համար մեր 
դյգրութեան լետին գարուց գրուաՆներուն անճահութիւնը քաղենք 
հոս լիշեալ տետրակին պատմութիւնն համառօտիւ։ *3ալսմ ժամա¬ 
նակի Լալս ինքն լաւուրս ժոզովոլն Եփեսոսի) եզև խնդիր պա կա սու– 
թեան դրոլն Հալոց ք զոր ունէին ԻԹ. գիր ի Գանիելէ փիլիսոփալէ 
ասորոլ9 աշակերտ սրբոլն Գրիգորի։ սուրբն ՕաՀա^ և Մեսրոպ 
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բազում աշխատ Ութեամր պէտս արաբին է լերինս տբնեալ ^1"* տիլ 
և (Ւ* գիշեր է Ել լուաւ Տէր ազօթից նոցաք և ի տեսլեան գիշե– 
բոլն հրեշտակ Տեառն էջ լերկնից աո. նոսաք և. որպէս ի ւոուընջեան 
խօսէր ընդ նոսա, և լաման ինչ խեցեզէն մ ատամբ նկարեալ տալր 
նոցա գիրս է**«* Եւ եղև օրն ալն մեե և երևելի ի մ էջ ազգին 
Հա լոզ։ Եւ լուեալ թագա լորն Փ*Էոգոս լոլժ ուրախանալր ք և առսԻ■ 
բէր աո. սուրբն Սահակ և Մեսրոպ թուղթս վասն թարգմանում 
թեան գրենեազնք զի շուտով արասցեն զթ արգմանութիւնն , մինչ 
ես ի մարմնի իցեմք զի մի արիոսականբն խաոնես զեն և պղտո¬ 
րես ցեն զյրանս աստոլաեաշունչ Պ*րոց։ Եւ հրամալեաց թագաւորն 
Նւթազեալ ցանկօբ փակել տուն առ. տուն և վկալութիւն առ. վկալ~ 
ութիւնք զի մի ապականեսցեն հերձուաեողբն զ^րոց պատուիրանսն։ 
Եւ հասեալ թուղթն առ. սուրբն Սահակ և Մեսրոպք և խնդիր ա– 
բարին մանկանցն ք և ընտրեցին աշակերտս Ւ1* մտաւոր և սրա- 
գլուխս ի լեզուս հրեղէնս ներկեալ ի շնորհաց Հոգւոլն սրրոլք և 
եղեն արր երևելիբ։ Եւ լետ աւուրց րազմաց առա բեցին արս Ե« 
Սահակ և Մեսրոպ առ թագաւորն Փ՝էոգոսք զի թարգմանեսցեն 
զգրեանսն։ Գաւիթ Սնլադթք կոչեցեալն փիլիսոփադ և Մովսէս 
րերթոզահալրնք իմաստասէրն Մամրրէք և հռետորն Մրրա համ, և 
սոցին նմանակիցն Պօզոս— առաբ եցան ի կա լսեր ական պալատն։ Եւ 
թագալսրն $՝էոգոս լոլժ ուրախ եղևք և փառաւորութեամր ընկա- 
լալ զնոսա ք և զհաւիթ և զՄովսէս գատաւորս կացոլց ի տանն 
հալրապետանոցին* և ի թարգմանութեան ոչ գագալւէին* կամեցան 
հրամանաւ թագաւորին երթալ ի փիչիսոփալական բազարն լՄթէնբ։ 
Նսկ թագաւորն խորհուրդ ի մէջ առեալ կամեցաւ շինել բազարս 
երկուսք և զնոսա կացուցանել վերակացու շինուաՆոլ բազարինք զի 
տեսանէր զնոսա լոլժ իմաստունս և հան՛ճարեղս* և առաբեաց զնո¬ 
սա ի Հալս շինել զ^Հարնոլ բազար։*** I%սկ Մովսէս և *Նալիթք որպէս 
զարս բաջս% անդադար սկիզբն արարին շինել զբաղաբն հարնոլ։*** 
Ել պարապեալ լամենալն գորՆոց բազարին* խաղացին գնացին լաշ¬ 
խարհն Սունաց առ թագալ որն Փ*էոգոսք և լուեալ վասն բազա– 
քէն՝ առաւել բան զառաջինն մեՆարէր զնոսաք և հրամանաւ ար¬ 
բունի առաբեաց զնոսա լՍ»թէնսք և մեՆաւ շբեզութեամր խաղա¬ 
ցին գնացին ի փիլիսոփալական բազարն ^աւիթ և Մովսէսք Ս*ամ– 
րրէ և Պօզոս և Մրրահամ։ Եւ մտեալ լիմաստասիրական բազարն 
Ղ*աւիթնք և տուեալ զթագաւորական մատանին ցվարգապետն ի– 
մաստասիրացք և առեալ ի նոցանէ լոլժ ուրախացանք զի ի վաղուց 
հետէ սպաս էին նոցա գալստեանն, զի համբալ բաղում ելեալ էր 
վասն նոցա լՄթէնս։*** Եւ լետ աւուրց րազմաց գալին ի ^ապա– 
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դովկաղւող աշխարհէն վարդապետը Շունաղ Գրիգորք որ կոչեղալ 
ԱստուաՆաբան9 և Գրիգոր *Նիւսաղի և Ւարսեզ ^Հեսարաղի։ Նբրև 
կատարեղան ամը ուսման Գտւթի և Մովսիսի9 ՄամբրԷի Վէյւծա– 
նողի և հօդսսի և Աբրահամու ամը է՝ բեր էին ղնոսա» 1ւ էր ի մէջ 
ըաղաըին սիլն մի մեՆ և բարձր յղւք պղնձիք և էր գրեալ թա¬ 
գա լոր ական բան եօթն թագա լորի։»»» Եւ ելեալ Գաւիթ ի վերին 
աստիճանն» »» 1ւ սկսաւ Նազել ղլոլս վարդապետութեանն իւրոլ9 և 
բան առ. բան ղՆաՆկեալ բան թագաւորաղն մեկնէր» և ամենեղուն 
հիաղեալ զարհուրեղան 9 և. բերեալ ասպար ոսկի զարդարեալ ակամբը 
1ւ մարգարտօը 9 և. Գաւէթ եդեալ ի վեր ալ ասպարին 9 և. ընկերը 
ուսման իւրոլ բարձեալ ի վեր այ ուսող 1ւ գլխող 9 ձալնեալ ի վերալ 
նորա անուն անյաէՎՅյ որով կոչեղալ Անլաղթ փիլիսոփալք և զօրն 
ամենալն աՆին ընդ ըազաըն ի շուրջ ձալնիւ ղնՆութեանք սրնգովը 
և փոզովը» և Աս տուաՆ ա բանն 1ւ Նիւսաղին հաւանեալ ուսման 1*ւ«ւ– 
թի% կաղուղին գնա վարդապետ ամենալն Աթենաղւող*։ (Լոս ի հա– 
րևանղի կը լիշենըք թէ Գրիգոր ԱստուաՆաբանք *Նիւսաղին և. վարսեղ 
էին ի սկզբան I1* գարույ իբրև հարիւր ամօը լառ աջ ըան գՕահակ և 
Մեսրոպ^։ Առասպելաբան հեղինակ տետրակին լետ ա^թնգալլոլ բա– 
նիւը խօսելոլ զժոզովոլն Քաղկեդոնի և ղՄարկիանոս կալսերէ% լառաջ 
կը տանի Գաւթի և Մ ովսիսի առասպելն ալսպէս» «Ց1րա ալսր անղիղ 
ժաման ա կա ղս և ահագին կոտորաՆին լուեալ զգառն համբալ կսկիՆ 
աղետիղս Գաւէթ և Մովսէս և ոչ հանդուրժեալ կա մ եղան ելանել 
լ աշխ ալէհն Լա լող 9 և եկեալ ի Կոստանդնուպոլիս՝ լուան վասն մահ– 
ուան վարգապետաղն Լա լող 0 ահակալ և Մեսրոպալ։»»» Եւ լուեալ 
իմաստասէրը ըազաըին պատմեղին թագաւորին Մարկիանոսի9 եթէ 

երևելիը և փ առա լորը ի Լալող էջին լԱթէնը ի վաղուղ հե– 
տէք և ալժմ առաըեղան առ մեզ։ Եւ. լուեալ թագաւորն ուրախ 
եղև վասն գալստեանն նողա$ և աս է ղնոսա» Ընգէր ոչ եկիը ի ժո– 
զովն մեր (քաղկեդոնի՝)։ Եւ նոըա ասեն» I1 բազում շփոթմանէ մո– 
ռաղաը» և մեղադիր եղեն թագաւորին 9 եթէ Շնդէր եղև ժողովն 
ալն առանղ մերոլ դալստեան և կոչման։ Եւ Յոբնաղ եպիսկոպոս 
պալատին աս էր» Վաււէր ղի զձեզ ոչ դիտէաը կենդանիս ք ալլ մե– 
ուեալս։ Մովսէս ասէ» Վասն մեր չկոչելոլս չէ ալդ պատճառն9 ալլ 
ղի կամեղալը ապականել զկանոն սրբող հարղն։ Եւ ասէ թագա- 
Լորն» \էտոլդ ապական եղան կանոնը հալրապետաղն։ Եւ ասէ Սովսէ». 
Ալ ո9 ստոլգ։ Եւ դարձաւ Մովսէս ի Յոբնաղք և այ լալ լեղ ալ գոլն 
երեսաղ նորա ընդդէմ նորա9 և ասէ9 Մվ 3 որն աղ» ճանաչես ղի Աք 
զի ես եմ Մովսէսք և սա՝ Գաւիթք բազմահմուտ գիտութեամբ ^1% 
ազգաղ9 և պարՆանը Աթենաղւող9 և առաւել Լալող աշխարհին։»»» 
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4*1. ասէ թադաւորն* Պատրաստեսցին Մովսէս և Գալիթ խօսել ընդ 
վարդապետածն մերոնք և. ալն րաւտկան է մեզ։ Մսէ Մովսէս* 
աամենայնի պատրաստ եմք ամենայն արուեստից։ Եւ. առ. վապիւն 

*4րկին առ. թադաւորն* եկէն և իմաստասէրք պալատին։ Եւ հտրկե- 
տհն ղՇորնաղ խօսել ընդ Մովսիսի քերթողահօրն։ Լիացաւ թադա– 

՝ւորն ւքարկիանոս և ամենայն իմաստասիրական ժողովեի ղի տեսին 
պնոսա (ղՄ ովսէս և ղէալիթ^ անպարտելի և անսասանելի։ Մովս էս 
և *Հաւիթ կար կեզին ղնոցա զաներասանակ լե դուսն* »յւ^ ափ ի 
բերան եղեալ աո.աջի ոչինչ կարացին խօսել։ 1՝ււ^ նոցա երկիր պա- 
դեալ երեսաց թ ադա լորին յանդիման մեՆ աթոո֊ոյն, և թադաւորն 
րարերտնեալ պնոսա մեՆաւ գովութեամր՝ ասէ* Մեե ես, ով Ս՛»^– 
աէս, և. երանի* աշխարհին Լա լոզ ի տեսանել զսուրր կերպարանս 

- ալեաց վ*ոց։ Մւետիս մ ատ ուզան է արևմուտք արևելեան աշխար– 
հին ք կարօտիւ ող § ունեն զձեզ եկեղեցի ք օրրոց։ Թադաւորն հր տ– 
մայեաց ի րաց դնալ ժողովոլն և շնորհակալ լինէր 1*ալ թի և Մով• 
սիսիէ որ սկսան ի թտրդմանութիւնս դրոց անդադար, ոչինչ հտ– 
մարելով զտկարութիւն, այլև ի րաց ե դեալ ղեերութիւնն ։ Թա– 
դաւորն յա լուրս տօնի սրրոյ Հ՛աչին հարկեալ զմեՆ փիլիսոփոսն 
Դաւիթ խօսել ղրանս շնորհաց ի պատիւ սրրոյ Հ՛աչին* և Մովսէս 
մեեարէր զՀաւիթ, ղի խօսեսցի րանս ինչ։ Եե Գաւիթ կամեցաւ 
կատարել ղհրամանս թ ադա լորին* ելեալ ի վերայ րտրձր ամբիո¬ 
նին, յանդիման երեսաց սրրոյ սեղանոյն, և քահանայքն րարձեալ 
ղն շանն տէրունական։ Եւ *Հաւիթ համ րարձեալ զձեռս իւր խաչա¬ 
նմանք կնքեալ նչանաւ Ւաչին՝ ասէր այսպէս• Հ^արձրացոլցէք 
դ$էր 1ևաուա)ր մեր, մարդարէն ձայն է, երկրպադեցէք պատուան– 
դանի սրրոյ ոտից նորա, և ես ղնոյն ձայն եմ ընդ հոդւոյնի, և որ 
ի կարգինէ Եյլ հրաշաբան շարակարգեաց ղգովասանութիւն սրրոյ 
Հ՛աչին, և երկրպադեալ թագա լորին և ամենայն ժողովոյն՝ էջ 
լամրիոնէն* և առհասարակ ժոզովն գովէին և րարերանէին զՀա– 
*~իթ և ձայնէին Մնյաղթ փիլիսոփայի (Լնոց և նորոց* Պատմոլ• 
թիլն վասն *Հաւթի և Մովսիսի Հ՚որենտցւոյ* Լրատարակեց Գարևգ* 
Վ. \Հրուանձտ* հոստ* 1874)* 

Հ՚որենացւոյն և Գաւթի Մնյաղթի անձին և գրոլաՆոց վրայ 
պիտի խօսինք յետոյ* հոս րաւական է սաչափ միայն ասել, թէ 
ինչ որ բերինք անանուն տետրակէն այս երկու անձանց վքս*յ է 
ղուտ առասպել, իսկ Ւարձրացուցէքն ոչ թէ գորՆ է Մնյազթ փի¬ 
լիսոփայի՝ տյլ յետին դորե տդէտ իմաստակի անհեդեդ ո՛ճով և 
յեղուաւ։ 

Նսկ ղԾտեփանոսէ Ծիւնեցւոյ, զոր ^այսմաւուրք, ինչպէս տե– 
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ոանք վերագոյննք կը լի շեն իբրև, աշակերտ 0 ահա կա լ և. Մեսրոպալ* 
^Հիրակոս կը դրէ ալսպէս* հձԼրձան, Ն*ոսրովէ Ղ^ազար և Ստեփանս* 

0իւնեաց եպիսկոպոս ք որ եթսզ բազում մեկնա֊թիւնս 0* 8»– 
բալ և \Լլետարանացէ ալլեւ Գանիելի և Եզեկիելխ և պատասխա¬ 
նիս թղթոլն Գերմանոսի պատրիարքին ^\ոստանդևուպսլսոլ՝ա։ 
մաս Մեծոփեցի կը շփոթէ քսա քէրք Ետեփանոսի Ասողկալ և. կը 
գաս է՛ ընդ թարգմանիչս։ *Փոքր մի սոցին նմանք ասէ Զամչեանք գրէ" 
Հահկեցին ի Գլ. քՆ էջ 624 և 625, ուր րնգ աշակերտսն թալե¬ 
լով զալս Աաեփանոս՝ լաւելու ասելք թէ էր նա աշակերտ Մովսիոի 
քերթողահօլւ, և. զամենալն շարականս զորս արարեալ է Ւ1 որենա– 
ցինճ սմա տալ, և տլլուր ալլոցք և. զգրոլթիլն թզթոլն աո. Գեր¬ 
մանս ս սորա համարիՖ։ Ջամչեան տեսնելով շփոթութիւն ի պատ– 
մութեան սոցա՝ կը դնէ երկու Ետեփանոս Աիւնեցիք զմին աշակերտ 
թարդմանչաց, և զմիւսն լաւուրս Շովհաննու Նմաստասիրիք 1ւ կր 
լաւելու* *ճալսմաւուրքն և Կիրակոս և ալլք ոմանք լետինք խաաւ~ 
նեալ զսոսա ընդ միմեանս՝ զգորՆս երկրորդին տան առաֆնոլնք և. 
զգորՆս առաֆնոլն տան երկրորդին։ եւ. զի 0աեփանոս պատմաբանն 
երևելի եղևք որ և մ ական ուա մբ Մսողիկ կամ 0Հսողնիկ կոչեցաւ զալո 
մականուն նորա տան աո֊աջնոլն և կոչեն Ասողնիկք որ է լալտնի 
սխալն։ ճետին գարուց տդէտ պատմիչներէ ինչ աւելի կրնար սպաս- 
ուիլ եթէ ոչ սխալ։ Ետեփանոս ճիւնեցիք իբրև արդարև պատ¬ 
մական անձն՝ է ալն որ եազկեցաւ ի վերջ կոլս է* գարուն կամ ի 
ակզբան (է*ինք և ունի ալլևալլ թարդմանութիւններ և դրուաեներ 
Ծիւնեաց դպրոցին ո՛ճով։ 

ճրովհետևք ինչպէս տեսանք, լետին մ ատեն ագի րք մեկնելով 
ա1Ա^էԳա1Լո1 ք բանս ինչ Ն*որենացւոլնք կը դնեն խառնիխուռն իբր 
վաթսուն աշակերտ զրկուաե ի 0ահակալ և ի Մեսրոպալ լԱդեք– 
սանդրիա և լԱթԷնսք լօդելով զնոցանէ ալլևալլ անտեղի պատմուՒ 
թիւններք մինչ Հորիւն ժամանակակից կը պատ։է է զրկուաե հինդ 
աշակերտ միալն—&ովսէփք Շոհտնք Եզնիկք Կսրիւնք Ղ^ևոնդ։ նախ 
ոմանք լԵդեսիա, ապա ամենեքին ի ո ս տանգն ուպո լիս իսկ և իսկ 
լետ դիւտի նշանադրաց, և \Ըորենացին լետ թարդմանութեան 
քոլն ասէ զանձնէ առաքեալ լ\Լղեքսանդրիա՝–Ջամչեան ալս երկու 
պատմչտց և լեանոց պատմութիւններուն մ էջ չգտնելով հտմաձալ– 
նոլթիւն՝ կը ջանալ միաբանել զնոսա ալլևալլ ենթադրսւթիւննե– 
բով* նախ (Հա* Ա* էջ* 775)* ասէ* էՏալսոսիկ բանս Հ՚սրենացլոլն 
հալեցեալ, միանդամ ալն և ի բանս Ննորհալւոլն և ալլոց՝ ուղիղ 
թոլեցաւ մեզ ասելք թէ ոմանք լաշակերտաց ուսեալ իցեն լ\Լզեք– 
սանդրիաք և ոմանք լ\Լթէնս* իսկ եթէ վասն ամենեցուն ասացեալ 
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իցկ ալս լոմանց, այսինքն թկ ամենեքին լ\Լթկնս ու.սան* կրկնակի 
մարթ է իմանալ, մի՝ զի ամենեքին ի վերջոլ լՄթենալ դարձան ի 
Լալս, որպկս գրկ և Հ*որենացին. և միւս ևս՝ զի որովհետև ամե¬ 
նեքին վարժեալ կին լուսումն Լելլենտցւոց՝ վասն ալն ի գկպ եզև 
ասել զնոցանկ՝ մարզեալ լո լսումն ա թեն ական։ թկ լիրալի գոլր 
լազգս Լա լոզ լառաջն կամ լետոլ առաքել մանկունս ի քաղաքն 
Մթենացւոց՝ լալա կ նաև ի բանից ^րիֆ^ըի Մստուաե արանի»։ Լոս 
կը բերկ Ջամչեան Գրիգորի Մստուաեաբանի ՛ճառը և զպատմու- 

թիւն Վանականին, զորս լիշեցաք վերագոլնն։ I1 վախճանի Լկջ 784^ 
կը թուի բոլորովին երկբալել լետնոց պտտմութիւններուն վրալ.- 
€% լաղագս վաթսնից« որք լիշին ի գիրս գրչութ եան Մրիստակեալ 
և ալ լոզ ոմանց՝ ասի թկ նոքա լաւուրս Գիւտալ և 8ովհանն ու Ման– 
գակունւոլ ընտրեալ եղեն և առաքեալ լ\1թկնս* ալլ թկ որով օրի- 
նակաւ լեալ իցկ ալս՝ չունիմք ինչ ստուգիւ ասել« վասն զՀ։ լոչինչ 
մատենագիրս մեր լալտնի պատմութեամբ գտաք զալս, և տարա՝• 
կուսիմք իսկ• զի լալն մ ժամանակի վրգովեալ կր 3 ունաստան լերե– 
սաց Ատտիզալ, և մանալանգ գաւառն Մտտիկկ, լորում կր քաղաքն 
Մթկն։ Մարթ կ ասել, թկ զուցկ 1ա1լ կոզմանս և կամ ի ^Հոստան¬ 
գն ուպո լիս առաքեցան լուսումն հելլենական գպրութեան, զոր և 
մասամբ իւ֊իք էիշԷ Նն որ հա լին ի նախակարգեալ բանսն»։ Ջկրնալով 
սակալն իբրև բոլորովին անհեգեգ մերժել լետնոց պատմութիւն- 
ներն՝ կը գնկ ըստ քմաց բաժանումն իմն ի ժկջ աշակերտաց 
թարգմանչաց ալսպկս♦ ձՀՀկարգ աշակերտաց սրբոլն 0ահակտլ և 
Մեսրոպալ մարթ կ ի չորս դասս որոշել• մի՝ ալնոցիկ, որ կին ա– 
չակերտեալ լառաջ քան զգիւտ գրոց, որպիսի կին Շովսկփ Պաղնա- 
ցիէ Շոհան Նկեղեցացի, ևն։ Երկրորդ՝ ալնոցիկ, որք լաւուրս գիւտի 
գրոց աշակերտեցան, որպիսի կին Կորիւն, Ա|»ձան, ևն։ Երրորդ՝ 
ալնոցիկ, որ ի Նաղկել անդ գպրոցացն աշակերտեցան, որպիսի կին 
\"որենացին, Ատեփանոս, ևն։ Ջորրորգ՝ ալնոցիկ, որք ի լետին ա– 
ւուրս որ բոց թարգմանչաց աշակերտեալ լետ մահու նոցա առ ոտս 
երիցագոլն աշակերտաց կամ ալլոց ոմանց վարժեցան, լորոց մին 
համարի *Հազար Փարպեցին։ Շալց մեր չկտրելով լալտնի որոշել 
զիւրաքանչիւրսն՝ զամենալն հետզհետկ կարգեցաք ի պատ մոլ- 
թեան»։ Մրգարև Ջամչեան իլր պատմութեան առաջին հատորոլն 
8* գպրութեան գլխոլն մկջ խոսելով զաշակերտաց սրբոլն Սա* 
հակալ և Մեսրոպալ՝ կը գնկ խառնիխուռն աւելի քան երեսուն 
անձանց անուններն, իբրև աշակերտաց Սահակալ և Մեսրոպալ—1» 
Շովսկփ ի Վ^ալոց ձորոլ, 2* Շովսկփ Պազնացի, 3* Շովհան Նկեղե– 
(1ացիէ 4* Ղչևոնգ երկց, 5. Աբրահամ, 6» Անանիա, 7. Ը՝ադիկ, 8. 
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Տիրալր կամ Տիր Իսրձենաղի, 9» Մուշկ՝ Տարօնեղիք 10* Ենովը, 11* 
Դանանք 12♦ Շովնաթանք 13* Երեմիաք 14* Արձան ԱրՆրունի, 15* 
(Լնձակ, 16* Իոսրովք 17* Վազրիկք 18* հաչիկք 19» Անդրիասք 
20. լաք 21» Շովհան Մ անդակունիյ 22» Եղնիկ Կողբա ղի 9 23» 
Կորիւն, 24» Եղիշի9 23» IIովսիս Եորենաղիք 26» Մամ բրի 9 27» 
Օ«է^ւօնք||ք Աիւնեղիք 28. Գ աւիթ Ա1$լաղթք 29» խ*աթուլ9 30» Վա– 
րոսք 31» Վազար Փարպեղի։ 

Ջամչեան սողա իւրաըանչիւրին վրալ լաւեԱով համառ&ա աեղե– 

կութ ի լեներ մեՆաւ մասամբ լետին մատենագիրների, ինչպիս յՕԼ– 
սոզկար ի Վարդանաք, ի իրակոսի, ի 0 ամուելի 1ւ ման ալանդ ի 
Շալսմալուրաղ ք 1ւ գրող չի շատ ա կարաններ ի՝ կը լարի* «I*սկ վասն ալ– 
լող աշակերտաղ չունի մը ինչ ալան դե ալ ի գիրս է բալղ գիտեմը թի 
կաչին և ալլը բազումը 1ոչմք զորս չեմը բաւական9 ասի Կորիւնք 
ըստ անուանղն նշանակել*։ 

Հեղինակն Պատմութեան հալերին դպրութեանղ քիչերով գրեթի 
նոլն անուններն՝ կը բաժնի երկու կարգք իբրև. Առաջին և Երկրորգ 
աշակերտը։ Առաջին աշակերտներին իին ըստ քիշեալ հեղինակին- 

1» Շովսիփ ի Վալող ձորոչ 2» Շոհանյ 3» Վևոնդ երիղ9 4» Եզնիկք 
5» Կորիւնք 6* Մ ուշի Տարօնեղի, 7» Տիր աչրք 8» Շովսիփ Պադնեղիք 
9* Շովհան Եկեղեղաղիք 10. ննովյ>ք 11, Ղ՚անան, 12. Նրեմիաք 
13. ք^ադիկ, 14. ԳնԷթ, 15. Ա^ւձա1# ԱրՆրունիք 16» Ղ^ազար կամ 
Վազարիկ ոմն։ Երկրորդ աշակերտներին իին—1* Մովսիս ն9 որ են սի՛ 

ղիք 2» Մամբրի ՎերՆանողք 3* *Նաւիթ Անչաղթք 4» %իւտ կաթս• 
՚ժկ ոԱք 5» Շովհան Մանդակունիք 6» Եզիշիք 7» Վազար Փարպեղիք 
8* Նզրտս Անգեզաղի։ Արտաըոլ սողա իբրև, անորոշ ժամանակաւ 
դասու կը համարի հեղինակն մեր հետէւեա/ներն-1» ՕաՀա^ 2» 

Շովհաննիսք 3» Աբրահամք 4* Անանիաք 5» Շովնաթանք 6. \Աաչիկ9 

7. ԱնգրԷաս, 8* &՝աթուլէ 9» Վարոս։ 
21( Շրովհետևք ինչպիս արդին ակնարկեղինըք թարգման չաղ 

երկրորդ թմբի մը առաըման առասպելին առիթ տուաՆ ի Խորե* 
նաղւոլն *Ւ» դպրութեան *1Ա» գլխոլն վերջին մասնք ըևգ որում 
կապուաՆ ի լաջորդ ԿքՆ գլխոլն պաամութիւնը և ակնարկութիւնը 
ինչ լՇղյբսն1 թոզլով լետնող ա նհեգեդ վկալոլթիւններն՝ ըննենը ի 
մօտոլ Եորենաղւոլն կամ ալս անուամբ Նանօթ պատմութեան ալն 
մասերը։ Նախ բաղ ալն հա տուաՆ ի ի*որենաղւոլն% ոչ ոը ի ժամ ա– 
նակակիղ պատ մ չաղ — ոչ Կորիւն որ լետ մ ահուն Ս ահակալ և. Մես– 
րոպալ գրեղ և իր հմուտ և միջամուխ թարգմանութեան գորՆինք 
և ոչ Փարպեղինք որ չիր հեռի ժամանակաւ և. թարգմ ան ութեան 
վրալ կը գրի երկար—կը լիշի թի Ս» 1*յւ»յ թարգմանսւթիւնը; Ար 
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■էրզաւ ի ձեռն 0ահակալ և Մեսրոպաչ և չետոչ ուղղուեցաւ խնամով 
ըսա ստուգադոչն օրինակից դարձեալ ի ձեռն Նոյն թարդմանչաց* 

՝*թերացեալ դտանէր*9 և աչն՝ *ի բազում մասանց*։ էին աչն 
ղազում մասուն դք չորս կը թերանա չին թարգմանիչդ. 0* 

իմաստը9 թէ չոչն կամ հաչերէն լեզուն։ Աղերս անդրի ոչ մուսսոնին 
ուս մ անց դաջ տեղեկանալն—դանգի կը թուի թէ զաչս կը նշանակէ 
Վստոչգ չօդանալն ՛ճեմարանին վերա բան ութեան*—կարեեըեալ թե* 
ըակատարութեանց որը կրնար ոլյլղել9 կամ թնչ էր Նորենացւոչե 
+արուեստը*9 որում Հանդէտ* էին թարգմանիչդ• երկրաչափութթւն9 
թ՜է աստեզագիտութիւն կամ բնադիտութիւն 1ւ կամ աչլ դիտու- 

թիլն։ 8ետ դարձի Ւ*որենացւոչն չԱզեդսանդրիոչ (եթէ գնաց նաք 
դնելով թէ կար չաչնժամ աչնպիսի ոդ) չենդ դիտեր գնա դս*ջ 
հմուտ աչն գիտութեանց միոչն* չունինդ ստոչդ աւանդոլթեամբ 
հաստատուաՆ գրուաՆ չանուն ի*որենացւոչ աչն դիտութեանց վրաչ® 
գլխալոր երկասիրութիւն նորա է Հաչոց Պատմութիւնն. ըստ #ւ– 

֊մանց չետնոց նորա դորե են նաև պատմութիւնդ Հռ.իփսիմեանց և 
Պատկերին 9 դիրդ Պիտոյիցք Աշխարհացոչցն և ճաո.դ ինչ։ Ոզբոց մէջ 

.կը գանգատի հեղինակնք թէ կը ՆիՆաղէին զնովաւ և կ*արհամար– 
հէին զնա% ւիբրև որ ոչինչ պիտանացու ունիցի արուեստ*։ Ո՞վ կրնար 
հազրել և արհամարհել աչնպիսի արուեստ մը9 զոր մինչև կը հա¬ 
մարձակի կոչել «ամենիմաստ արուեստ և կատտրելագոչն չարմարու* 
թիւն*։ Աչսպիսի անմիտ մեեաբանութիւն անվաչել էր V1 որենացւոչն 
(ըսա հասարակաց կարՆեաց կըսևնդ) թէ հանճարոչն և թէ հա- 

֊մեստութեանն։ Ուստի բոլորովին անհիմն է ըսա մեզ9 թէ ի թարգ¬ 
ման ութ եան Գրոչնք որ եղաւ ի ձեռն 0ահակաչ և Մեսրոպաչ և 

֊աշակերտաց նորա% կար թերակատարութիւն9 և թէ Ն*որենացին ա– 

.աւ անձին կամ հանդերձ տչլովդ (եթէ ղմծզՆ տոն ունդ բազմաբար) 

ղյրկուեցաւ ուսանել «ամենիմաստ արուեստ* մը առ. ի էնուլ աչն 
արդարև հրաշալի թարդմանութեան թերին« ուստի կը զարմա* 
նանդ9 թէ ուստի և ինչպէս մուտ դտաե է V* որենացւոչն Պաա– 

մութեան մէջ աչն տնհեդեդ չօդուաՆնյ մինչև ստիպել մեզ ասել9 
թէ աչն հատուաՆն (ինչպէս նաև ^1՝. գլուխն և 8ղբը.^, եթէ է 
Ւ* որենացւոչն՝-դնելով9 ինչպէս ըսինդ9 թէ կար ոմն աչսու անուամբ 
ի Ե* դարու—դրուաՆ է կամ ի պատանեկութեան և կամ ի չետին 
Ներութեանք և կամ9 որ աւելի հաւանական է% է եկամուտ։ 

Առնունդ դննել արդ գլուխը9 որոչ վերնադիրն է. «Ե վար* 
դա պետ սն ք լինդն և ի ճանապարհոր դութիւն ուսմանն 9 օրինակաւ 
երկնաչին զար դու* ։ \❁որենացին և կամ ո ոդ և է հեղինակ աչն 
յդլխոչն9 նախ կը դնէ համարւօտ ի^չ իք-ք թէ աստեղադիտական 
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տեսա թիլն, որ ոչ փիլիսոփա էական է և ոչ աս տուաՆաբանական, 
ոչ լունական և ոչ բրիստոնէական* որպէս թէ աստեղբ ի լուսնոլ 
կառնուն լոլս, լուսին՝ արեգակն էյ և. արեգակն՝ եթեր ալին (արփ ալ¬ 
ին՝) երկն է* եթերին պէս կր հեղ ու Նա գուժն լիւրաբանչիւր դօտի, 
և իլրաբանչիւր գոտի արեգակամր կը լուսաւորի ըստ դասու, րոտ 
րերմանք ըստ ժամանակի• &Շարահետևողը իմաստասիրածն և վե¬ 
րահալեց ողր չափաբերապէս մակագրութեանց՝ զաստեղս ի լուսնոլ 
ասեն ընձուիլ, և զլուսինն արեգակամ ր ուռճացեալ, և զբոլոր ա– 
ր եզակնն լարփալինն երկն է* հիկէն արփւոլն հեղեալ զՆագումն լի Լ– 
րտբանչիլլ» գօտիսնք և զանցն ի լր գօտիբն ի ճեռն արեգականն 
ընձուին՝ ըստ գասիք ըստ բերման, ըստ ժամանակի՝»։ \Լստեղագիտա¬ 
կան նոր գրութիւն՝ զոր ազեբսանգրացի փիլիսոփալբ չունեցան և 
ու իսկ կը հասկնալինք ինչպէս մեն ր չեն բ հասկնար։ Եթէ ալս էր 
€ամենիմաստ արուեստն», զոր գնաց ուսանել որենացին յ1Ն|1րք– 

սանգրիա% ի զուր լոգնեցաւ։ Եզնիկ շատ տարբեր կը խօսի փիէիս*~ 
փալից վարդապետության վրասլ։ ԱՀա փիէիսսփալից ուսմաե վրաալ 
բանբ Եզն կա լյ որ առ. անց երթալու լԱղեբսանգրիա ուսանել *ի նոր 
Պ դա տոն էն»՝ բան գխորենացին գէթ աւելի լոտակ իմացաՆ է զու– 
սումն նոցա և կ*իմացունէ։ Ըսա Եզնկալ՝ ահա իլր ժամանակին փիէխ 
սոփալից ուսումն լուսաւորաց գրութեան վրալ։ Լուսին երեսուն օրն 

՛անգամ մը կը կատարէ իլր շրջանը, արեգակը* տարին մի անգամ♦ 
հինգ աստեղբ միալն, ալսինբն մոլորակներ, են գնալուն, մնացետլ 
աստեղբ են անշարժ• գնալուն աստեղբ, ինչպէս նաև արեգակն և 
լուսին, (որ մոլորակ կը համարուէին լալնժամ՝) կ9երթան լարևմտից 
լարևելս, թէպէտ մեզ կը թուի թէ լարևելից լարևմուտս կերթան* 
երկինբ որ չափ վեր են՝ նոլնչափ են ի խոնարհ, և ալեչափ 
զերկրաւ։ Լուսին առանձին լոլս չունի, ալլ արեգակնէ կու գս*է ի 
նա լոլս, և ալս է պատ՜ճառ., որ լուսնին ալն կողմը միալն կը լու– 
սաւոըուի՝ որ արեգական դիմացն է, և որչափ կը մոտենալ արե¬ 
գական՝ ալեչափ կը լաւելու լոլսն, և որչափ կը հեռանալ% ալեչափ 
կը նուազի, մինչև բոլորովին կը պակսէ լոլսն• և կը խաւտրի արե¬ 
գակն՝ երբ լուսին կու գալ ճիշգ հանգէպ արեգական•—^Լուսին, ա– 
սեն, երեսուն օր անցեալ ընդ ամենալն աս տեղատուն սն՝ հաս անէ ի 
նոլն տեղի, և արեգակն ի տարւոջ։ Ել երկինբ ղմի տիւ և գիշեր 
աո֊աՆեալ զինբեամբ՝ շրջին ի նոլն տեղի։ Եւ եւթն աստղ միալն է 
գնալուն, և ալլն ամենալն բևեռեալ են լերկինս• և որ գնալուն 
աստեղբն են, արեգակն և լուսին և ալլ ևս հինգ աստեղբ՝ ոչ եթէ 
լարևելից լարևմուտս գնան, ալլ լարևմտից լարևելս*••• Եւ երկինք, 
ասեն, որչափ ի վեր են՝ գոլնչափ ի խոնարհ են, և դոլնչափ լամե~ 
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նալն կողմանց շուրջ զերկրաւ։ *** Եւ լուսնի չիք իլր լոլս առ՜ան» 
ձիննք ալլ լարեգակնկ ք–ա/ է լոլսն♦ և լալա անտի ^ ասենք 
գի լորմէ կուսկ արեգակն իցկ% լալնմ թերկ սկսանի ի նմա լոլս 
Ննանեէք և ըստ հեռաւորութեան արեգականն սակաւ գալ ի նա 
չոլսնք և ըստ տակաւ տակաւ մերձենալոլե՝ յաճախկ ի նա լոլսն• 

1ւ լոր ժամ մօտ հասանք ի նա՝ լնուք և. լորժամ անց անկ զարեգա– 
կամբ՝ սկսանի տակաւ նուազել9 և. որ չափ ի բացն հեռանալ՝ ալն– 
չտփ պակասկ ի նմանկ լոլսնք մինչև ամենևին նուաղկ♦ և լորժամ 
միւսանգամ հանդիպի՝ Նագկ ի նմա սակաւիկ ինչ ի լուսոլն վասն 
հեռաւորութեանն 9 և որ չափ մերձենալ՝ ալեչափ առ. սակաւ սակաւ 
աճկ ի նա լոլսն։ Եւ֊ լուսինք ասենք ի ներքոլ կ քո»ն զարեգակն և 
քան զամենալն աստեզս• և քանդի ի ներքոլ կ՝ լորժամ կշիռ, դկպ 
արեգական պատահիցկ՝ լալնժամ իա ալարի արեգակն՝» (Ն ղնիկ^)։ Եք– 

նիկ գի տկ նաև Պիւթագորեանք Պերիպատետիկեան9 Պզատոնեան ք 
Ծտոլիկեանք Եպիկուրեան աղան գոց վարդապետութիլնն ճիշդ ինչ- 

պկս մ եք գիտենք։ Ապա աշակերտք Ս ահակալ և Մեսրոպար ան- 

տարակոլս ինքեանք ևս9 արգկն ունկին բաւական տեզեկութիւն 
լոլն փիլիսսփտլից վարգապետութեան, ուստի և չուն կին պկտս9 
ման ալանդ լիմացումն 0* Գրոց9 ղրկել աշակերտներ լՍպեքսանդրիա 
«ի ստոլգ լօդանալ ՛ճեմարանին վերա բան ութեան*. մանաւանդ թկ 
ինչպկս Եղնիկ՝ նոլնպկս վարդապետք նորա կը մերժկին ալն ազան- 

դոց ուսումն9 իբրև մոլար և հակառակ 0* Ղ*րոց։ 
Յետոլ հեղինակն յ|ւշէրա^ գլխոլն9 կառնու պատմել 

իլր ճանապարհորդութիւնը՝ նմանցունելով զալն իւր աս տեղագի¬ 
տական դրութեան։ Ալս պկս ք ասկ9 և մ եք հարալկն դառնալով 
հասանք լնգեսիա9 և թեթևակի նալելով դիւանին խորկն՝ եկանք 
երկրպագել ի սուրբ տեղիս 9 վալրկեան մը մնացինք ի Պազեստին 
ի հրահանգս Լթերևս ուսանել եբրալեցերկն^9 և ալնպկս ճեպով 
մտանք լՆգիպտոս*—«Օրինակ իմն9 ալսպկս և մեք լաւե տա խաղաց 
շնորհիլ ցոլացեալ լիմանալի ճառագայթից հոգևոր հարցն9 ըստ 
հարա լա լին մասանցն պարալաՆեալք լնգեսացւոցն հասանկաք քա– 
ղաք9 թեթևակի ընգ խորս դիւանին նաւ.եալ9 անցաք ի սուրբ տե¬ 
ղի սն երկրպագել9 և մնալ վալրկեան ի Պաղեստինացւոց հրահանգս»է 
Արդարև բռնազբօսիկ նմանութիւն։ ^\քերևի թկ հեղինակ մեր ցու¬ 
ցնելու համար9 թկ ձոչ անկատար վարժմամբ լանգեալ արուեստից 
ինքնացաւն՝ քաշելով բերաւ կապեց իւր հոլակապ արեգակնալին 
դրութիւնը ճանապարհս րդութեան հետ։ Ասքա լետ նկարագրելոլ 
զնգիպ տոս և ղԱզեքսանդրիա մութ ոճով և ևս աւելի մութ ակ– 
նարկութիւններովք և ւիշք“Լ°1 նոր ոմն Պղատոն իւ֊ր վարդապետ ք 
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որում կը ցաւի թէ չգտաւ արժանի աշակերտ 9 սակայն կը պարեխ 
Հոչ անկատար վարժմամր յանգեալ արուեսաից ինքնացալ*9 

այսինքն եղաւ կատարեալ յարուեստին՝—կր յաւելու պատմել ի*~ը 
վերջին ճանապարհս րդութիւնն յ\Լզեքսանդրիոյ մինչև, ի Ւիւզտն֊ 
գիոնք ուր լսեց իւր վարդապետ աց մահը մինչ կը պատրաստուկը 
ելանել ի Լայս։ ^\ամելով9 ասէ9 նա լել Շունաստան՝ հողմոց ԸԸ"֊՜ 
նութեամբ էն կանք յՆտալիա9 և ողջունելով սրրոյն Պետրոսի և 
Պօզոսի գերեզմանն՝ առանց երկար մնալու, ի Հռոմ՝ եկանք |Ե^ա– 

դա, անտի յ\ԼտտիկԷ9 և սակաւ ինչ մնալով յ\ԼթԷնս% ի վերջ կո1* 
ձմերան ելանք ի ք՝ի ւ ղանդ իոն ք փափաքելով դառնալ ի հայրենիս 
մեր« *Նաւեյ յՆլլադա կամելովյՆտալիա բռնութեամբ անկաք հ"զ~ 
մոց9 և ողջունեալ ի հանգիստ սրրոյն Պետրոսի և Պաւզոսի9 ոչ 
րազում ի Լռոմայեցւոցն կացեալ քաղաքի9 անցանելով ընդ Ե((ա* 

դա յ\ԷտտիկԷ9 սակաւ ինչ մնացաք յ\ԼթԷնս։ Ե«– ի կատարման ձմե– 
րայնոյն՝ դէմ եդեալ ի ֆիւզանդիոն եչաներ փափա քելով մերոց 
հայրենեացն* (Ւօր. 1** 

2Ց, Լոս մեր առջև կ՚ելլէ ժամանակագրական խնդիր մը9 
որոյ լուեումը րալական է ցուցնել մեզ այս պատմուքժեան տկա֊ 
րադոյն կողմը։ (\ղբին մէջ կը կարդանք• «Մինչ նոքա (թահակ և 

րսրոպ) զմերն յուսային դարձ9 և պատուասիրել իմով ամենիմաստ 
արուեստիւս և կատարելադոյն յարմարութեամբս9 համայն (ւ Ժեք 
փութապես դիմեալք ի ք*իւզանդիոյ9 յուսայաք հարսանեաց պարեր 
անվեհեր երադութեամբ կրթ՜եալք9 և առագաստի ասել երդս% արդ 
փոխանակ խրախճան ութ՜ եանն ի վեր այ գերեզմանի ողրս ասելով* 
ողորմելի հառաչեմ՝*։ Լոս դիտելի է նախ՝ որ գրողն9 յետ ասելոլ 
բազմաբար, հողմերն % լուսային դարձ»9 և ձհամայն և մեք դիմեալք 
ի Ւիւզանդիոյ՝ յՈԼԱԱՀ/աք> ա* հ.9 արուեստը կ՚ընեայէ ինքեան միայն9 
—«պատուասիրել իմով ամենիմաստ արուեստիւս և կատարելադոյն 
յարմարութեամբս*։ քԼարմէձնք* բազումք կը ղրկուին յ ուսումն է և 
մին միայն կբուսանի արուեստը։ Երկրորդ՝ այն պաամութենէն կը 
հասկցուի9 թէ մինչ Իորենացին (եթէ Իորենացին է ք|աք) էւ րն* 
կերք նորա իրենց ճանապարհորդութիւնը կատարելով այն ինչ ելան 
էին ՒիլզանդիոնԷ դաԷ ի Հայս՝ 0ահակ և \1*եսրոպ մեռան։ Արյ 
եթէ գտնենք այս կարՆեցեալ թարդմանչաց ելից և դարձին թոլա- 

կաննեըն 9 և նոցա բացակտյութեան հ ալան ական տարիներն՝ կր 
տեսնենք թէ այս երկրորդ առաքման աւանդութիւնը զուրկ է հա~ 
լանական ո ւթեն է, եթէ ոչ բոլորովին սուտ։ Նախ այս առաքման 
պատճառ էն յայտնի է9 թէ \**որենացին և ընկերք նորա ղրկուեցան 
եթէ արդարև ղրկուեցան) յետ ուղղութեան 0ահակեան թարգմա~ 
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նութեան ըստ ստոլգ օրինակաց բերելոց ի Կոստանդնուպոլսոլ։ Այօ 
եղաւ9 ինչպէս արդէն տեսանք* 436-ին, և ուղզոլթիւնը տևեց 
հարկաւ գոնէ երկու, տարի* ապա \Ըորենեանք չէին կրնար մեկնել 
լառ. աջ քան 438 կամ 439* իսկ դարձ նոցա եզաւ9 ըստ վերոլիշեալ 
ակնարկութեան* Սա հակալ և (եսրոպալ մահուան տարին9 որ է 4401 
Ալս երկու, թոլականաց, ալն է նոցա և դարձին« համեմատող 
թենէն կը հետևի 9 թէ ճանապարհս րգոլթ՞իւն նոցա տևեց տարի մը 
կամ տարի ու կէս9 և կամ երկու տարի աո. աոաւելե։ Նան ապար– 
հորդութիւն մը9 որ նա լելով պարագաներուն9 ալն է աո֊աքման 
նպատակին 9 տեզլոլն մեՆ հեո.աւորութեան9 գարուն հաղորդակ• 
ցութեան միքոցներուն մեՆ դժուարութեան, հա զիլ կրնար կատար– 
ոլիլ & կամ 6 տար ուտն մէջ9 դնել տարի մը միալն տև աՆ% ապա• 
քէն չէ հաւանական։ Հալաս տան է երթ՜ ալ լՆդեսիա լուսումն9 
ապա գնալ լՆրուսաղէմ9 երկրպադել սուրբ տեղեաց9 մնալ ժամա¬ 
նակ մի ձի Պազեստինացլոց հրահանգս*9 անտի մտնել լԵգիպտոս, 
€ոչ անկատար վարժմամբ լանգեալ արուեստից ի նքան ալ* նոր Պյյա– 
տոնէ մը9 ապա լէ*Աադա նաւել կամելով իւնալ լՆտալիա9 հարկաւ 
Նտալիոլ արևելեան Նովեզրը—ըտնղի չէ հաւանական թէ հոզմոց 
բոնութիւնը տարալ գնոսա Սիկիլիոլ բացէն կամ Մեսսինալի վատն– 
գաւոր նեղցէն մինչև Հոոմի նաւահանգիստն լՍստիա անվտանգ)– 
Նտալիոլ արևելեան եզր էն երթ՝ ալ մինչև Հո. ու/ լերկրպագութիւն 
նշխարացն Պետրոսի և Պօզոսի9 մնալ հոն ժամանակ մի9 ապա 
դաոնալ—ընդ Նով• թէ ընդ ցամաք* չէ լալա լԵըագա9 անտի 
լԱտտիկէ9 մնալ ժամանակ ինչ լԱթէնս 9 ապա գալ ի ^\ոստանգեու- 
պոլիս9 և լետ ձմերելոլ անդ ելլել գալ ի հալրենիս իւրեանց ի 
Հալս*-ապաքէն չէր մի կամ երկու տարուան գորՆ։ ՀԼալս խորհե¬ 
լով թերևս հեղինակ լաո.աջաբանի Ւաչքւ ճարւին* ասէ• *ի դաոնալն 
բազում ժամանակք անցեալ էին9 և լոլով անցք անցեալ ընդ եր¬ 
կիրս»• թէպէտ աո. անտեղեկութեան ժամանակագրութեան* կը 
գնէ ալն դարձը կաթողիւկոսութեան բաժանման ժամանակ9 այս¬ 
ին քն 600-ին։ 

ՑՅ. ՜Շատ հաւանական է ուրեմն9 թէ է)Ա« ալն վեր¬ 
ջին հատուաՆը և գլուխն ամբողեն եկամուտ և անհարա¬ 
զատ։ Անհարազատութեան միւս ևս մեՆ նշան է լեզուն9 որ ունի 
է* գարուն հելլենաբանութեան տիպը։ *Նոլն բան է Սղբին համար, 
որ նմանութիւն է Գրիգորի ԱստուաՆաբանի ճարւին ի Սէելիտոս։ 
Սղբն է արդարև իբրև ի բերանոլ ո լրումն աշակերտի Սահակալ և 
Ա* եսրոպալ, բալց պատմական ակնարկոլթիւնք ի նմա կը պատշա¬ 
ճին մանաւանգ տրւա^նոլ կիսուն V* գարուն։ Հեղինակն կը գնէ 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



64 

Հայոց եկեղեցին երիցս ընկան ընդ իշխպնութեամբ անարժան հո– 
վիւներու. և խանդար ուտն։ Արւաջին և. երկրորդ ժամանակնեբուն 
երանի կու տար Հանգի լետ անկման և. խանգարման՝ եկաւ կան¬ 
գնու՜մն և նորոդութիւն։ Առաջին ժամանակովդ ինչպէս կերևի՝ 
կակնարկումի ժամանակն լետ Ներսիսի մենի, երբ նոտան կարդալ, 
ՀԼալէն, Նահակ և Ասպուրակէս, որոց յաջորդեց բարւոք ժամանակ 
Պահակ ալ*—օԵրանի առաջնոյ և երկրորդի փոփոխմաննք գի էր ինչ 
ժամանակ հեռանալոյ փեսային և փեսա լիրին, և հարսնդ համբե- 
րեցեր՝ ողախոհութեամբ գամ ուսն ութ՜ի ւն պահելով»է Երկրորդ ժա* 
մ տնակով կ ակնարկուի ժամանակն անկման 0 ահակայ յաթոռոյ, երբ 
լափշտակեցին աթոռակալութիւնը Պուրմակ, ք՝ր թիշոյ և Նմուէր 
բայց եկեղեցին դտաւ միւսանդամ իւր պայնառութիւնը՝ վերստին 
հաստատութեամբն 0ահակայ, որում յաջորգեցին Մեսրոպ, Ցովսէփ, 
Գէ ւտք Տովհան Մանգակունի և այլք։ հնոյնաղալակ զուդահարք*, 
այսինքն հարազատ ոլ*դիք 0ահակայ ևՄեսրոպայ•-(մՆտրձեալ մինչ 
երբեմն ոմն սեղեխաբար յանդդնեալ յարձակեցաւ յան արասւ առա¬ 
գաստդ, և հարսնդ ոչ աղտեղացար, թ՜էպէտ և բռնուքժիւնն ըզ– 
փեսայն ի բաց վանեաց*»* սակայն դու և ոչ լայն մ զքեզ ամայի 
բոլորիցն ցուցեր, զանդրէն քոլոլն լուսաչով դարձ հովուակցաւն* ոչ 
որպէս տայդերբ, այլ իբր նոյնաղաւտկ զուդահարբ զմանկունսն 
փայփայեցեր»։ քՀերրորգ ժամանակն, որ է իւր ժամանակն՝ կը հա¬ 
մարի ողբերգուն առանց ակնկալութեան դարձի«—«քքսկ յերրորգ 
հեռանալս ոչ է ակնկալութիլն դարձի, լուՆեալ ի մարմնոյս ըն¬ 
կեր ալն և դորնակցալն»։ Ուստի կք ողբալ և՛ ազդը և՚ եկեղեցին• —■ 
ՀւՈղբամ զքեզ, Հալոց աշխարհ, ողբամ զքեզ, հանուրց հիւսիսակա– 
նաց վեհադոյն, ղի բարձալ թ ադաւոր և քահանայ, խորհրդական 
և ուսուցող» վրդովեցաւ խազազութիւն, արմատացաւ անկարգս ւ– 
թիւն, դրդուեցաւ ուզղափառութիւն, կայկայեցաւ տդիտութ՜եամբ 
չարափառութիւն։ Ողորմիմ քեզ, եկեղեցի Հայաստանեայց, խրթնա– 
ցեալ ի բարևզարգութենէ բեմբինւ*** Ոչ ևս տեսանեմ զբանաւոր 
քո հօտ ի վայրի դալարւոջ և առ ջուրս հանդստեան տաՆեալս, և 
ու ի փարախ հաւաքեալ զգուշանալով ի դայլոց, աԱ ցրուեալս *»- 
նապատաց և դահտվիժութեանց*։ Հայոց եկեղեցական պատմութ՚իւնն 
չտար մեղ բա լական վկայութ՜իւն այս չափ ապա կանան ղնեշ զեկե* 
զեցին Հալոց առ Պահակաւ, և ոչ առ յաջորդօք նորա մինչև ի 
Ո ւտ և ի Շովհան Մանգակունի, առ որով կը կարեուի դրան ^ 
րենացին զիւր պատմութիլն, եթէ ոչ ալելի լառ աք, ինչպէս կը 
կարնեցունեն այն պատմութեան պարագաներն։ ք՝անք Ողբին, ինչ• 

պէս նաև ուրիշ ակնարկութիւնք զորս պիտի տեսնենք՝ կը յարմա* 
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փոքր ի շաաէ ժամանակին Եզրի և յաջորդաց նորա (630 —660)* 

մինչ պառակտեցան եկեղեցին և ազգը քաղկեդոնական վէ՚ճերէ, ե* 
զան ժոզովեեր, որ մերթ կ*ընդունէին այն ժոզովը և մերթ կը 
մերժէին* Մայրադոմեցւոյն անուանեա լ հերձուաՆն♦ ազդէն մաս մի 
բաժնուեցտլ եկեղեցի էն գաւանութեամր և Նիսիւ* Շոյեք եզան 
միջամուխ• Հերակլ և յաջորգ նորա Բոստանդ (610—667) գրե– 
թէ բռնացան եկեզեցւոյն վրայ սպաաւնալեօք տալով ընդունել Եզրի 
և քաջորդի նորա %երսիսի Նինոդի զժողովն Քաղկեդոնի։ ՏԼայս (և. 
ոչ Շազկերաի հալաՆումը, որ դեռ. սկսաՆ չէր Ւ1որենացւոյն ժամա* 
նակ, եթէ դնենք զոա Ե# գարուն կիսուն, և ուրիշ հաշուով* 
վաղուց դադրաՆ էր է եթէ դնենք վերջին կիսուն՝) կը թուի ակնալ)- 
կել ասելն• *Անտիոքոս բռնադատ է թողուլ զօրէնս հայրենիս, և 
Ծաաաթիա ոչ ընդդիմակայէ։ Այժմ մարտ ք ի ներքուստ և. ար հա» 
ւիրք արտաքուստ• արհաւիրք% ի հեթանոսացք և մարտք՝ ի հերձ» 
ուաեոզաց»։ Այս ամենայն յուզմունք կուտան հեղինակին կարՆել 
Հայաստանն այց եկեղեցին ի սպառ խան դարնալ, ուստի և կը դոչէ* 
+3յարթի՚ր, Երեմիաս, դարթիր ^ ողբա մաբդարէութեամբ որ ինչ 
թշուառացաքս և. որ ինչ թշուառանալոցս եմք• դուշակեա զյառնել 
հովուաց տդիտաց, որպէս երբեմն 9*աքարիաս յՆսրայելին*։ նաև. 
քաղաքական արկաեք, զորս կը պատմէ եկան ազդին վբո»յ, ինչպէս 
հւՀէնք եկեալք անհատ ք ի յոլովից կողմ անց, դերփումն տանց և 
յափշտակութի ւն ստացուաՆոց, կապումն դլխաւորաց և բանաք 
յայանեաց, յօտարութիւն վարումն ազատաց և. անթիւ նեզութիւնք 
ռամկաց, առումն քազաքաց և քանդումն ամրոցաց9 աւերումն տ– 
ւանաց 1ւ հրդեհումն շինուաեոցւ>— կը յարմարին առաւելապէս յի~ 
շեալ ժամանակին, այն է ժամանակին Եզրի և յաջորդի նորա։ Ա^««* 

պիսի աղէտք ապաքէն եզան նաև բազմօք յառաջ քան դար* 
բայց այն ամենայն% արդիւնք էին ներքին և արտաքին պատերտզ֊ 
մաց որ դադարեցան յետոյ* բայց ակնարկութիւնք Աղբին կը նային 
այն անհնարին աղետից, որ սկսան դալ մեր թշուառ հայրենետց 
վրայ յառաջնում կիսուն V* գարուն, Եզրի և ներսիսի Նինողի ժա* 
ման ակ, ի մարզպանութեան Վ^արազտիրոցայ, Ղ*աւթի Աահառունւոյ 
և Թէոդորոսի Աշտունւոյ, ընտիր և բարեպաշտ իշխանաց, ոչ ա• 

պստամբաց, դողոց, կեՆեաց, յտփշտակողաց• աշխարհաւերից, աղ– 
տեզասիրաց, և այն% յերեսաց դրացի բարբարոս տզդաց (կարդա 
Շովհ. կաթողիկոսի գլուխներն, և զՋամչեան, Պամ♦ Հյ* 
դլ* — ԵԴ#)> որ ստէպ ասպատակութիւններով այն գարուն մ էջ 
յալեր և ապականութիւն դարձուցին զրո լոր Ասիա, ևս և յերեսաց 
Ցունաց, որքան զբարբարոսս նուազ վիշտ չհասուցին մեզ, մինչ 
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եկեղեցական և աշխարհական գլուխք ազգին շփոթեալ վարանեաը 
կր տառապեին։ Ապաքեն բնական է՛ր այնպիսի ժամանակ անկար- 
գութեանց սպրգել կղերին և ժողովրգեան մէքէ Այս չափ միայն 
թերևս ՛ճշմարիտ ե է# գարուն աո.աջին կիսսւն համար այն «««- 
կաէի տագնապներուն ժամանակ, բայց ոչ Ե* գարուն աո.աջին կի– 
սուն, յորում կը կարՆուի գրուաՆ պաամութիւն ի*որենացւոյնւ Ն՞նէ 
կը նշանակի ուրեմն այն տխուր նկարագիր է\ղբին, որ յեա կոչելոյ 
տգետ իւր ժամանակին հովփւներն՝ կը յարձակի ամէն կարգի և 
աստիճանի մարգոց գէմ*-հ&արթիր, Երեմիաս, զարթիր և ողբա• 
հանգեր 1 մարգարէութեամբ որ ինչ թշուաււացաքո և որ ինչ թը%~ 
ուառանալոցս եմը* գուշակեա զյաոնել հովուաց տգիտաց, որպէա. 
երբեմն քԼաքարիաս յՆսրայելին։ Վարդապետք տխմարք և ընդինք¬ 
նահաճը, անձամբ առեալ պատի ւ և ոչ յԱստուեոյ կոչե– 
ցեալ♦ արՆաթով ընտրեալք և ոչ Հոգւով* ոսկեսերը։ նախանձոտ ք ^ 
թողեայ զհեզոլթիւն, յորում Ասաուած՛ բնակէ, գայլք եպետլ 
գիւրեանց հօտս գիշատելով։ Կրօնաւորք կեղեաւորը, անձնա– 
ցոյցը, սնափառը, պատուասէրք քան թե ասաուաեասէ-րք։ Վ^– 
ճակաւորք հպարտ ք, գատասացք9 պր արանք, Նոյլք, ատեցողք ար– 
ուեսից և վարգապետտկան բանից, սիքովք վաճառաց և կատա¬ 
կեր գութեանց * Աշակերտը հեղգ աո. ուսումն և փոյթ առ. ի վար¬ 
դապետել, որք նախ քան զաեսութիւնն աստուան՜աբանք։ ժողովըր– 
դտկանք վէսք, ստահակք, մեՆախօսք, անվաստակ ք ք այրեցողք, վբ– 
նտսակարք, փախչողք ի ժառանգութենէ։ քՀօրական ը անիրաւը, 
ստապարեք, պինատեացք, պղերգք, հեշտասեր ք, անժուժկալը, կո¬ 
ղոպտիչը, համբարոյք ալազա կաց։ Նշխանք ապստամբը, գ"զակ&9Ք 
դողոց, կՆլիք, կՆՆիը, ժլատը, ագահը, յափշտակողք, աշխարհա– 
ւերք, աղտեղասերը։ Նառայիցն համամիտը։ Գատաւորը տմարգիը* 
սուտը, խաբողը, կաշառառուը, անընտրողը իրաւանց, անհաս¬ 
տատը, հակառակողը։ եւ բարձումն առհասարակ յամենե ցունց 
սիրոյ և ամօթոյԱպաքեն Ե* գարու մատենագիր են Կորիւն, 
Փարպեցին, թերևս և. Եղֆշե* Օ՜ր չափ տարբեր ե նկարագիր սոցա 
իւրեանց ժամանակին համար։ Կորիւն գրեթե Հյիքեր իշխան մը ո– 
րում չտայ բարեպաշտ, աստուաՆասեր վ^բտգիրը* իսկ այնպիսի 
ընդհանուր ապականութեան չիք առ նմտ ամենևին նշմարանք։ 
Նղիշե գիտենք թե ինչ հիացմամբ կը խօսի անխտիր ժողովրգեան 
բարեպաշտութեան վրայ, ոչ արանց միայն, այլ և կանանց• նոյն– 
պէս Փարպեցին։ Այս վերջին երկու պատմիչը զՎասակ միայն իշ¬ 
խան օ ք ոմամբը կը բամբասեն իբրև անօրեն և ուրացող։ Գիտենք 
սակայն, թե այս պատ մ ութեան մեջ կը տիրե կուսակցութեան ոգի, և 
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պատմիչին են կղերական կուսակցութենէ* հակառակ կողմ էն չունինը 
ամենևին խօսող։ հաւրիւն, որ գրեց իւր մատենիկն եթէ ոչ յ1րաււյ՝ 
գէթ ոչ բազում ամօը յառաջ բան զպատերազմն ար դան անց 
զ^Հասակ անգամ կը լիշէ մեՆ գովեստիւ, իբր «այր խորհրդական և 
հան՛ճարեղ և յառաջիմաց» , նպաստող Հաւետարանադորե վարդապետ 
տութեան», հՆառալևալ (Մեսրոպալ) ըստ Աւէաարանին վայելչու– 
թեան*։ Զենը կրնար ընդունել, թէ կաթողիկոս ունք Լա ք ույ ի 8ւ^– 

սեփալ մինչև IՅամուէլ, վերջին կաթողիկոս Ե* գարու, և յետ աք 
նորիկ ևսք նսյն ինըն Եզր և ներս էս Հրին ող և այյր՝ էին հովիւը 
տգէտը, չտաՆոզը գբանա լոր հօտ իւրեանց ի վայրի գալարւոջ և աո. 
ջուրս հանդսաեան, չհաւաըողը ի փարախ, չՂԳոլ1ա9ՈՂՔ է Գա1~ 
լոց, այլ ցրուողը անապատաց և դահավիժութեան* ընդ հակառակն 
գիտեն ը, թէ կաթողիկոսունը Հայոց Լսակաւ բացառութեամբ, և 
այն% անիշխանոլթեան ժամանակներ, մինչ ազգը կը հեեէր ընդ 
իշխանութեամբ այլազգի բռնաւորաց) մինչև արդի հայրապետնա որ 
կը նստի յաթոռ Հուսա լոր չին՝ եղաՆ են արժանաւոր հովիւը ։ 1*|ւ– 

տենը ի սկգբանէ հետ է մեր ազգին թերութիւններն* չէծր կրնար 
ընդունել սակայն, թէ եղալ երբէը ժամանակ՝ յորում ազդին մ էջ 
ամէն կարգի և պաշտաման մարդիկ էին տէր ամէն մոլութեանց 
զոր կը շարէ Ռղբը։ ընղուն ինը թէ անկարդութիւնը սպրդաՆ են 
ժամանակ ժամանակ յազգն և լեկեղեցին* բայց չենը կրնար էն* 
զուներ թէ Լալաստանեայց եկեղեցւոյ մէջ արմատտցալ անկարգ ու¬ 
թի ւն, դրդուեցաւ ուղղափառ ութիլն , կալկայեցալ տդիտութեամբ 
չարափառութիւն։ Մեր Աղբին հեղինակն, յետ դնելոյ զազգն և 
զեկեղեցին լետին ապականութեան մատնուաՆ% կը դնէ դրեթէ ա– 
մէն ազդ բնական չարեացյ զորս կը պատ մ է եկաՆ ազդին վրո»յ 
իբրև պատուհաս աստուաՆակոյս կողմ անէ* —«եւ ապա լանդիմա– 
նութիւն (ապացոյց) այսոցիկ զքնչ, եթէ ոչ անտես առնել Ասաւււ– 

եոյ, և տարերց փոփոխել զբնութիլն։ %աբունն երաշտացեալ, ա– 

մառն անձրևայոյզ, աշունն ձմեռնացետլ, 1աքեռն սաստկասաււոլց, 
մրրկալիցք յերկարացեար հողմը բըարարը, խորշակաբերը, ախտա֊ 
հալաըը* ամպը հրըեկէցըէ կարկտաՆոլը* անձրևը անժամանակը 
և անպիտանը• °դը դառնաշունչըք եղեմնարկուը* ջրոցն առաւե* 
լուլհ անօգուտ, և նուազելն անհնարաւոր* երկրի անբեր ութ իւնը 
պտղոց, և անաճելութիւնը կենդանեաց, այլև սասանմունը 1ւ դը– 
ղրդմունը ։ Ես ի վեր այ այսր ամենայնի՝ խռովութիւն յա մ են ալն 
կողմ անց, ըստ ա յնմ թէ ՏէՔ խ աղաղութիլն ամբարշտաց։ ՏԼի թա֊ 
գաւորը տիրեալը խիստը և չարաչարը, բեռինս բառնալով ծա– 

նունս և դժուարակիրս, հրամանս տալով անտանելիս• վնրակացուը 
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անհարթարարք, անողորմք* սէը^էէՔ թշնամիդ 
զօացեալք*** սովք անբաւ^ |լ հիւանդութ իւնք և. մահը»։ Գիտենք 
թի քաղաքական թշուառութեանց <,ետ եկան են ազգին փքալ եր¬ 
բեմն նաև բնական անհարթութիւնք (տես 8ովհ* թ. ԼԳ. և 

գլուխնելւՆ)# րալց գիտենք նաև, թի բնական չարիք լառս»ջ 
կու գան բնական պատճառների և են տեղական9 և չուն էն գորն 
մարգոց բարուց և վարուց հետ♦ միտքն կու. գան երբեմն մարգոց 
անհոգութենին, ինչպիս սովք և ա պա կանի չ ախտ ք» ուստի բնա¬ 
կան անհարթ ութ իւններ ըննալևլ բա րո լական պատճառներում չի 
ուղիղ և բանաւորէ Ւալց չմոռնանք նաև, թի ալն արտս»քոլ կարգի 
բնական աղիտներն զորս կը շարի հեղինակ (\ղլւին՝ միանգամ ալն և 
ընղհանուր պատահան՛ չենք գիտեր ի պ ա տ մ ո ւթե ան% Հա լաստանի 
հողին վրալ Ե* գարուն միջ։ Ուստի նալելով Ւ1 որենացւոլն ըննալ– 
եալ Աղբին ոգւոլն և պատմական ակնարկութ եանց՝ չենք կրնար 
բննա լել ալն է)ղբն ալն ժամանակին՝ լորում կու տալ զանձնի գըբա 
ուան պատմութիւն հ3 որենացւոլն։ Նթի ունի 1\ղբն ալն պատմա¬ 
կան լարմարութիւն՝ V* կամ Ը« գարուն առաջին կիսուն միալն կը 
լարմարի, և ի գորՆ դժգոհ լալականի, որ ընգգիմ կրեալ անարգա¬ 
նալ ինչ զչարեալ ալնպիս վատթարացեալ կը տեսնի և՛ եկեղեցին 
և9 ազգը։ Մենք, որ ժամանակակից աղբիւրների դուրս որևիցի տե– 
ղեկ ութիւն կը համ արինք իբրև անվաւեր կամ անստոլ գ՝ ալլաղգ 
կը խորհինք թարգմանչաց աշակերտներուն վրալ։ Թարգմանչաց 
ժամանակին մի միալն վաւերական ազբիլր ի, առանց երկբալու– 
թեանք Կորիւն։ Նբրև աշակերտ թարգմանչաց, մ ի անգամ ալն թարգ• 
ւէանիչ, Նաղկեալ Ե* գարուն կիսուն գիտենք ղԿորիւն՝ Թորենա– 
ցւոլն և ման ալանդ Փարպեցւոլն Պատմութենին, որ ի անտարա– 
կոլս գորՆ երկրորդ կիսոլ Ե* գարունք ուստի և եթի ոչ ժամանա¬ 
կակից՝ գիթ մերձաւորագոլն ժամանակալ թարգմանչաց, ինչպիս 
պիտի տեսնենք լետոլ։ \Լրդ Խորենացին կը լիշի ղԿորիւն ոչ միալն 
իբրև աշակերտ, ալլև իբրև թարգմանիչ♦—«Ապա առեալ Մեսրո- 
պալ և մենին 0ահակալ զնոլն աշակերտս, ղՑովսիփ և միլս ընկեր 
նմին ի Կողյբ գեդջի որում անուն Եզնիկ կոչիւր՝ առաքեն ի Միքա– 
գետս ի քաղաքն Եդեսիալ* •• և ընդ նոսա նախանձեալ ըևկերաց 
իւրեանց աշակերտակցաց, որոց անոլանքն \ևոնդ և Կորիւն կար¬ 
դա լին՝ լիւրեանց կամաց ելին առ նոսա ի Ւիւգանդիոն» (Ւոր, Գփ Կ.)։ 
Փարպեցին գիտի ղԿորիւն նաև իբրև մատենագիր վարուց վարդա¬ 
պետին իլըոլ Մեսրոպալ•—«ՀԼալս թի կամիցի ոք գիտել հալաս– 
տեաւ ի Պատմութենի գրոց առն ցանկալի Կորեան, աշակերտի 
նորին երանելոլն Աաշթոտէ կարդացեալ տեղեկասցի դվարս կենաց 
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նորաՖ (Փարպ* ()*♦)♦ և այ լուր և €^որ Նննդեան սրբոյն ի ստոյգ 
գիտողաց և ի Պաամութենէ երանելոյ առն Կորեան հաստատեալ 
գրելյա հհ՝»։ Հ1*րդ ի Պատմ ութեան Կորեան իբրև, աշակերտ ք II ահա* 
կաք և Մեսրոպայ կը լիշուին 1« Շոհան Նկեզեցացիք 2« Շովսէփ 
Պագնեցի, 3* Նզնիկք 4. Ղյևոնդ9 &• *\որիւնք 6« 3ովսէփ ի Վ^ալոց 
ձորոքք 7. Տիրաքր Ւոր ձենացիք 8* 1քւււշէ Տարօնեցիք 9 ♦ Անանիաք 
10« %նիթ9 II# Ննովքք 12« Բանանք 13* Երեմիաք 14* Շովնա– 
թանք 15♦ 1Ւագիկք 16« միլս ևս Շովսէփ։ Առաջին հինգը միայն 
կը էիշ^^ին իբրև թարգմանիչ—*իսկ թարգմանչացն հասևալ ուր 
առաքեցաննՖ* մնացեալքն իբրև եպիսկոպոսունք և տեսուչք աԱ~ 
և այլ վի՜ճակաց։ Ահա աշակերտ ք 0 ահա կա յ և Մեսրոպաք ըստ ժա¬ 
մանակակից պատ մ ութեան ։ քխէ սոքա ամենեքին եղան գորՆակից 
վարդապետաց իւրեանց ի թարգման ութեան քետ գիւտի գրոյն% չենք 
գիտեր« հնգին համար միայն կտրեմք ասել ստուգութեամբ9 թէ 
էին ոչ միայն աշակերտ ք այլև արգեամբ թարգմանիչքէ ճետին 
տգէտ մատենագրաց անհիմն պատմ ութի ւններն արդարացունելու 
համար իբրև (Լազգային ընդհանուր աւանդութիւն*, բաժնել թարգ¬ 
ման չաց աշակերտներն առաջին և երկրորդ կարգ9 և գժորենացին, 
զՆաւիթ Անյաղթք զ^ղիշէ։ զՊարպեցին և գայլս ք որոց անունները 
չգիտեր ժամանակակից պատմութիլննք համարել երկրորդ կարգի 
աշակերտ9 հաւասար Նզնկայ և Կորեան՝ ըստ մեզ է բոլորովին կա¬ 
մայական։ քՀայս առնել չտար մեզ թոԱ ոչ պատմութիլննք ոչ ժա¬ 
ման ակագրութիւն և ոչ այն մատենագրաց լեզուն ք ինչպէս պի§աի 
տեսնենք։ 

24. ք՝ս*յց խօսինք նախ մեր լեզուին հնագոյն մնացորդնե– 
րուն վրայ։ ԳրեթԷ առանց երկբայութեան է9 թէ մեր լեզուին հնա¬ 
գոյն մնացորդներն կսկսին յետ գիւտի գրոյեյ այն է Ե* գարուն 
առաջին կիսէն9 իբր 425-^4, որ է հալան ական թուական թարգ– 
ման ութեան *նրոյն։ Եթէ հին վիպասանական հատակոտորներն ևսր 
որ հասաե են մեզք առնունք ի համարի՝ կստիպուինք ընդունեի 
թէ մատենագրական շարժումն սկսաՆ էր ի մեզ յա ռաջա գոյն քան 
զգիւտ գրոյն։ Միթէ կը սխալթնք եթէ ասեմք9 թէ գպրութիւն 
մեր գլխովին սկստլ բազմօք յառաք քան զգիւտ գրոյն։ Վ^իպասա– 
նութեան մնացորդք՝ են ըստ բնութեան արդարև համազգիք ընդ 
լեզուին թարգմանչաց9 ըստ նիւթոյն՝ հաւանականապէս հեթանո¬ 
սական։ Նթէ հտլ,կ է ընդունել Լև արդարև հարկ է^9 թէ վաղուց 
կային ի Լայս Եղիականներ և Ոդիսականներ» առ որս կուղարկէ 
՚Կրենացին զՄեկենաս իւր—ձԱրտաշիսի վերջնոյ գորեք բազում 
ինչ լա յան ի են քեզ ի վիպասանացն որ պատմին ի %ողթան*9 մ ա– 
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ն ալանդ թէ ստուգագոլն մասն ի Պատմութեան ^որենացւոլե ալն 
աղյբիւրներէն է՝ ապա հարկ է գնել ևս, թէ մատենագրու• 

թիւնն սկսաՆ էր ի մեզ լաս. աջ ըան զթարգմանիչս, և անշուշտ 
կար ազգ ինչ գրոլ, թէպէտ դմուարին և անկատար և հազիւ մատչելի 
սակաւուց ոմանց ուսեալ մասնէ ազգին։ (\՚վ որ գիտէ և կքզգալ 
տարբերութիւնը, որ կայ ի մ էջ թարգման չաց լեգո սին և լե զուին 
լաջորգ գարուց՝ չկրնար ընգունել, թէ վիպասանաց հատակոտորը 
կրտսեր են ըան զթարգմանիչս։ €Լ&*Է ըո Նար ալի որկորն է% մեր 
Նիրակալ ամբարըն շենն* հւՏեղ ոսկի տեդալր ի փեսալութեան Աք 
տաշիս ի, տեղալր մարգարիտ ի հարսնութեան 0 աթինկան՝»* «Ար տա» 
ւազգալ ոչ գտեալ, ըո»ջի որգւոլն Արտաշիսի, տեգի ապարանից ի 
հիմնանալն Ա|ւտաշատու նա անց գնաց և շինեաց ի մէջՄարաց քՍ*ա– 
րակերտ, որ է ի դաշտին որ անուանեալ կոչի։ Նարուրալ՝»* «Տենչալ 
0 աթինիկ տիկին տ են չանս, զարտախուր խաւարտ և ղտից խա֊ 
լարեի ի բարձիցն Արգաւանալ** ւՎ^իշապազունը գողացան զմանուկն 
Արտալազդ7 և դև փոխանակ եղինձՀատուաՆ գնացեալ Վյարգգէս 
մանուկն ի Տուհաց գաւաուէն, ղքաասազ գետով, եկեալ նստեալ 
գՆրէշ ք–էքոփ զԱրտիմէդ ըաղաըաւ, զփասաղ գետով, կո֊ել կոփել 
զգուռն Երուանգալ արըալին* օՄինչ գու գնացեր և զերկիրս ա~ 
մ են ալն ընդ ըեզ տարար, ես աւերակացս որպէս թագաւորեմ»* 
«Գա. լորս հեեցիս լա զատ ի վեր Մասիս, զըեզ կալցին ըաք^ը, տար- 

ցին լազատ ի վեր ի Մասիս* անգ կացցես և զչո1ս մի տեսցես՝»* «ո՜ տալր ինձ զՆուխ Նխանի և զաուաւօտն նաւասարգի, զվաղել 
եղանց և զվագել ևվջերուաց* մեը փող հարուաը և թմբկի հարկա– 
նէաըն* —ալս ամենայն հատակոտորը և սոցին նմանը, թէև սա– 
կաւը՝ ունին թարգման չաց լեզուին տիպը, և չեն և չկտրեն լինել 
ոչ Ւորենացւոլն և ոչ ուրիշ որևիցէ լետին գրչի գորՆ* Ահս են ա~ 
ւասիկ մնացորդը մեր հնագոլն մատենագրութեան, որոլ գալն յաք 
չափ և ի պայման՝ անհնար էր աո.անց գրոլ։ Չալներ լողելու կա» 
րողութիւնը, որ մարդուն միայն տրուաՆ է, և որում միայն կ*ըն» 
Նալուի ըստ արդի լեզուագիտաց (Հովլաը, Լէ զուտդ* էջ 37) լեգո լի 
Նազումը՝ ունի ընդ իւր կից գրոլ և դպրութեան հարկը, ըանպփ 
ալսպէս միայն կարէ լեզուն կալ, զարգանալ և տևել* ալս հարկէն 
դուրս աո֊անձնաշնորհութ՜իւն չենը կրնար խորհել մեր լե զուին 
համար՝ տեսնելով գնա ալնպէս կատարեալ և բար գա լա՛ճ ի վա~ 
ղուց։ Արդարև առ.անց գրոլ և դպրութեան չէր մտրթ հալ լեզուփն 
հաս անել լալն չափ՝ լորում կը գտնենը գնա իսկ և իսկ ի սկզբան 
գիւտի Մեսրոպեան նշանագրաց ։ Յէիը տարակոլս, թէ \)ահակ և 
Մեսրոպ և աշակերտը նոցա ոչ թէ հնտրեցին լեզուն, ալլ գտան* 
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րմւր* ոչ միայն յ ընտանեկան խօսս կամ ի հասարակաց լեզուին, աԱ 
մանաւանգ լերդս վիպասանաց, որ կը թուի թէ էին մի միայն գր¬ 

գի™ ել, թէ— 

չ և որպիսի 
յէր այն զիրե* նոյնպէս և աւելի դժուարին է կարեել թէ այսպիսի 
բազմարուեստ լեգոս որպիսի է հալերէնն՝ իբրև դուստր նախա¬ 
լեզուի մը ինքնին զարգանալով եկան է բերանով ժողովրդեան, ա– 
յլանց մասնաւոր աշխատ ոլթեան դաս մը մարգոց, կամ թէ է լոկ 
դաւառաբարբառներու հաւաբաՆոյ» 1քէյւ տեսութևան հաւանակա– 
նութիւնը ցուցնելու համար հարկ չէ ամենևին իջնել մասնաւոր 
խնդիրներու լեգո լին սկզբան և յօրինման եղանակին վրայ, խնդիր¬ 
ներ՝ որ դէթ առայժմ անլուՆելի են։ Լու)րւքած ամէն փորձ ազատ 
է այսպիսի մթութեանց մէջ։ 

35, Մնացորդբ մեր հնադոյն լեզուին են այն սակաւչ»՝ զորս 
բերինք* րա1$ հաթբէն ոսկևղինիկ լեզուին կատարեալ ՛ճաշակը կոլ 

1տան մեզ թարգմանչաց գորՆերն, որոց լեզուն, մի ըստ էութեան 
փբրև անխառն և բուն հայերէն՝ կըեՆայեցունէ չորս ուրոյն ոճ, 
որ այևպէս կը ճանաչին և կ*որոշուին իրարմէ՝ ինչպէս ճարտարա¬ 
պետական ոճբլ, Դորացին և Ւիլգանդեանն, Արոլայիկն (Արաբա¬ 
կանն՝) և Գոթացին։ Ղ. առաջին ոճն, արու, ջղոտ, բնական, գեղեցիկ՝ 
առանց սեթևեթի, առատ՝ առանց զեզխութեան, յանկ առ ամենայն 
նիւթք լուրջ վարդապետականէն մինչև ի զուարթ վիպասանա¬ 
կանն, դիւրին ի նման ել կու տան մեգ թարդմանութիւնբլ գրեթէ 
ամբողջ հին և նոր Կտակարանաց (բաց ի գրոց Շայտնութեան, որ 
■յետին ժամանակի թարգմանութիւն է ստորին լեզուալ), մեկնու– 
թեան Ոսկեբեր անի ի Մաաթէոս» ի թուղթ սն Պօզոսի, ի գերս ՝Ծնըն– 
դոց և Նսայեայ, ճառիցն 0եբերիանոսի, Կիւրղի Աղեբսանդրացւոյ 
մեկնութեան ՝Ծննդոց և Գատաւորաց, Ւարսղի մեկնսւթեան վեցօ- 
րէից։ քրոնիկոնին Նւսեբեայ, Կանոնաց յանուն Ս* 0ահակայ ի կա¬ 
նոնագիրս, և այլ մնացորդաց՝ ինչ որ կը գտնուին ուրեբ ուրեբ, 
ինչպէս ի հար անց վարս և այլուր։ Այս ոճով է որ հայերէնն իբրև 
մատենագրական լեզու կը մերձենալ և կը հա լասարի իսկ հին յոյն 
և լատին և արդի եւրոպական լեզուաց։ 8Լերկրորդ ոճն, մեղմ, հան¬ 
դարտ և բաղցր՝ կու տան մեզ Կիլրղի Երուսաղեմացւոյ Կոչումն 
ընեայութեան, Եւագր Պոնաացի, որ դեռ ի լոյս րնՆայուաՆ չէ, ա– 
ռաջին ճառբ մեկնութեան Ոսկեբերանի ի Շովհաննէս♦ վեր– 
ջինս ախ կը մերձենայ բազում ուրեբ առատ ութ եամբն չորրորդ 
օճոյ։ երրորդ ոճոյ, որ մեղմութեամբն և բաղցրութեամբ կը մեր¬ 
ձենալ երկրորդին՝ օրինակ են թարդմ անութի ւնբ դորՆոց ասորի 

բտւոր երկբլ ժամանակին։ ինչպէս դժուարին է մեզ 
բանգի գրեթէ իսպառ կը լռէ պատմութիւնն—րն 
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հար ց9 Նվրեմի և ՀԼգօն անուանեալ գրոց* որ 8 ա կորաք 
Մեբնացւ֊ոլն, թարգմ տնութիւն նւսեբեալ Նկեզեցական պաամսւ– 
թեան։ Ալս ո՛ճ, նշանաւոր հանդերձ պարզութեամբն 1ւ քազցրաւր֊ 
թեամբ՝ ունի արւաձէնն ինչ, որ թերևս արգիւնք ե գաշեակաւոր 
խեցբեկ կարգին սիրիաք կոչուաՆ քրիստոնեական ասորերենին։ 
Ղորրորգ ոճն, զոր քիրալ–ի է կո1^1 պեր՛ճ 9 արևելեան ատենական ք 
թեպետ անչափ լորգութեամբն և անկանոն գարձույաՆներսւն հա՜¬ 
մար օտար արդի ճաշակի, սակալն հոլակապ և սքանչելիք և իբրև 
գանձարան իմն անսպառ, նիւթոլ հալերէնին՝ կը մատույցանե մեզ 
նպաստ մեՆ լուսումն հալ լեզուփնէ Ա|« ոճոլ օրինակ են Աքա» 
թանգեղոս, Կորիւն, ք ուզանդ և մեե մասն անկանոն գրոց հին 
Կտակարանին, ինչպես &ուգթալ9 Նմաստսւթեան և երից Մակա* 
բալեցւոց։ 

Հարազատ հալեր ենի հոլակապ մնացորդաց մ եք է որ գորե են 
համակ աո֊աքնպ կիսոլ Եձ գարուն% բարձր ի գլուխ կը պարեի մա– 
տևան սքանչերսոլն Եզեկալ։ Լեզուն Եզնկալ, որ զհանգամանս առա՜ 
ջին և երկրորդ ոճոլ միանդամ ալն ունի% կ րնՆալևցսւեե հալ լե զուին 
տիպը կատարեալ քան զոր չենք կրնար մաաՆել հալ լեզուն իւր 
բոլոր լրութեամբն աոնլովւ Ա|ււ նիւթոլ վբտլ արժան կը համ յա¬ 
րին ք հոս Ը^րել զլառ.աքաբան հ&ազուաեոլք ի թարգմանութեանց 
նտխնեացն անուն մատենկան, որ Վ^եննալի Ս՝խիթարեանց մամլեն 
ի լոլս րնՆալուաՆ ե։ — ձԱսւանց իրիք երկմտ սւթեան Է։ թէ փոսն 
հալերեն լեզուի ամենալն գեզեցկութեան« լստակութեան և մեՆու– 
թեան ադյբիւր են մատեանք ա/լաքին կիսոլ հինգերորդ գարուն կամ 
բուն ոսկեղեն գարուն մերոլ։ 0ակալն և ալնր ևս եաղկեալ ժամա¬ 
նակի մատեանք 9 թեպետ հաւասարք գեղեցկսւթեամբ9 պա տոլով 
և ճօխութեամբ Լհեղինակութեամբ9 իշխանութեամբ)՝ սակալն ալբ 
ևալլ իմն նկարագիրս լինքեանս երևեցուցանենք զորս ի դեպ հ է 
չորս իմն դասս աստ էն ամփոփել ըստ իւրաքանչիւր սեպհական 
բանից կամ ոճոլ։ Աո֊աքին գաս (որպես Եզնիկք 0* ՕաՀա^ ի 
նադիրս ք Ո սկեբ* մեկն» Ս ատթեիյ թ*ւթոց Պաւզոսիք Եււ ալեալք 
ննգոց 9 Նւսեբեալ քրոնիկոն, Սեբերիանոս, Կիլրզի Ազեքս» մեկնու– 
թիլն ՝Ծննգոցֆ Գատաւորաց, թուզթք Պաւզոսի ի ս* Պ*իրօ և ալլք։ 
-Մէծ մասն ս♦ Պ՝րոց9 որպես հինգ գիրք Մսվսիսիք (^ագաւորու՜ 
թիւնք, Մարգարէութիւնք9 Աւետարանք՝ ի սմին կարգե են, միալն 
աո֊աւել պարզութեան կերպարանս ունինֆ իսկ մնացեալքն9 որպես 
Նսթեր9 Յուգիթք Մակաբալեցիք9 Փ*ուղթք Պետրոսի* մասամբ իւ֊իք խք~ 
կրորգ և ի չորրորդ գաս անդր հալին) ե ընգհ անրակ տնագոլն իմն 
քան զամենալն և դիպող ոճ ի հալերեն մատենագրութեան բուն ոս~ 
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կի գարու.՝ վաոն կանոնավորն ընթացից9 վասն ՚ճիղգ բանից 9 առատ 
և ազգի ազգի ասացոլաՆոցն և անուանց9 վասն պարզն զարգուց (ւ 
զօրեզ գտրձոլաեոց 9 որովբ է պատեհ ի զօրաւոր ՝ճարտարխօոութիւն9 
ի գեղեցիկ պատմագրութիւնք ի լուսավոր փիլիսոփալութիւն և ամե– 
նալն իսկ ՚ճշգագոլն մտաեութիւն։ Ե*լլ սմին հակառակ՝ ալլ ևս ե՛¬ 
րերին գաս ր ո՜ճոլ ՛բուն ոսկի գարունք թէպէտև ամեն ալն ուրեր 
և ամեն ալն մասամբր հան գի ա ապա տիվր են առաջնումն ալնմիկ՝ 
սակալն ասաիրճանաւ իմն հեռանան տակաւ ի հանգամանաց անտիք 
որովր առաջին ալն որճն լարմարագոլն ի մատևնագրութիւն է9 և 
գիլրաւ թերի և խոնարհի լամենալնէ Ե*լսպԷս մի գաս (որպէս Ա– 
գաթանգեղոսք ք՝ուզանգ9 Կորիւն^ լերեցունց աստի իբրև գիւանա* 
կան իմն կամ արրունական բարձրագոչ հրամանաց բարբառ հնչե¬ 
ղս լցան Էք և միլս ևս գաս (որպէս 0* Նփրեմալ մեկնութիւնր9 Ե«–– 
սեբալ *Հեսարացւոլ Եկեղեցական պա տ մութիւն բանաստեղծական 
իմն լեզուաւ բարբառի9 ամենևին հատեալ ի զարգ և ի եաղիկո* 
իսկ չորրորգն ԼորպԷս Գոչումն ընեալութեան ^իւ֊րղի Երուսաղեմ*9 
Օսկ* Մեկն* Շովհաննու լառ աջին 13 ՚ճառսնք Նւագր Պոնաա#) 
մեզմք հանգարտ և խաղցրախօս և կանոնավոր րան զերկու առա– 
ջինսն ք սակալն և ոչ իբրև զառաջինն զալն գաս9 լոր Եզնիկն և մեե 
մասն մատենագրաց ժամանակին մատենագրեցին»է 

ՋՕ. %անր ալժմ մնացորգաց երկրորգ կիսուն Ե# գարուն է 
Մեր լեզուն ունի գրուաեներ9 որ կըեՆալուին Ե« գարուն երկրորգ 
կիսուն մ էջ կամ անմիջապէս զկնի թարգման չաց ապրող ոմանց 9 
որպիսի են Ւ*որենացին9 ԵղիշԷ9 Փարպեցին9 ՄամբրԷ և *հաւիթ Ան– 

ւադթ> ւտ և Ծանգակունին» որոց անձինք ժամանակին և գրոց 
վրտլ որ նոցա կ* ընեալուին՝ չոլնինր միևնոլն ստուգութիւնըք ինչ» 
պէս պիտի տեսնենք՝ խօսելով զնոցանէ մի առ միէ Ղ՝իրր մը չ/Ւ՛ 
կրնար ընգունուիլ իբրև ստուգիվ հարազատ՝ եթէ չունի ժամանա– 
կակից կամ գէթ իբր ժամանակակից վկալութիւն* ի պակասել ալս 
վկալութեան՝ մատեանլ» գոնէ չպարտի ունենալ լեզուի կամ գիպաց 
անհամաձալնութիւն ժամանակին հետ՝ որում կ՚ընեալուի։ ԱլսպԷս 
Եզնկալ գիրքը կ* ընգունինք իբրև հարազատ գորՆ նորաք նախ՝ 
վասն զի հեղինակը կը լիշուի իբրև աշակերտ թարգմանչաց իւրմէ 
ժամանակակցէն ԿորենԷք նաև Փարպեցւոլն պտամութենէն9 որ է 
ստուգիվ նոլն գարուն գորե* իսկ լեզուն Եզնկալ ունի թարգման- 
չաց ժամանակին կատարեալ նկարագիրըէ նոլն բան է Կորեան հւա 
մար9 որ կը լի ղուի իբրև աշակերտ թարգմանչաց 9 նաև իբրև մա¬ 
տենագիր վաբուց Մեորոպալ՝ ի Փարպեցւոլն «ր է գրեթե <ե–յ– 
նա կա կից* լալսր ամենալնի վերալ լեզուն ևս ունի Հիշգ ժամանակին 
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նկարագիրը* այսպէս չէ Հ*որենացւոյն9 Եղիշէիք Փարպեցւոյն9 
Գիւաայք Մանդակունւո լն, Մամբրէի և Գաւթի Մնյաղթի համարք 
ար կ9ըներայուին մեզ իբրև, անձինք երկրորդ կիսոյ Ե* գարունք և 
արոց իւրաքանչիլրին կը արուին այլևայլ մատենագրութիւնք։ Գիլ– 
աալ և Մանգակունւոյն համար ունինք վկայութիւն% թէ ապրեր֊ 
դան Ե» գարուն երկրորդ կիոուն մէջ9 նախ% վասն գի կը գտնենք 
դնոսա 475—487 ի շարի անուանց կաթողիկոսաց9 որ է վաւերական 
հիշատակարան« երկրորդ՝ կը յիշուին իբրև նոյնպիսիք ի պատ մու¬ 
յթ եան Փարպեցւոյն« ք՝այյ զորեք որ կքընեայուին նոցա՝ ոչ լիշուաՆ 
են ժամանակակից աղբ ել*է9 և ոչ ներքին հանգամանք ալն դորեոց 
կու տան մեգ ատոլդ վկայութիւն՝ թէ ալն գորՆք են նոցա հարա¬ 
զատ մատենագրութիւն։ Պ*իւտալ ընեալուաե նամակնք որով որպէս 
թէ Գիւտ կը խնդրէ Գաւթէ Մնյաղթէ հռչակաւոր արձրացուցէքը 
է գորե իմաստակիք անհեդևդ և անպիտան ոճով9 և ոչ ալլ ինչ է՝ 

–ւ անմիտ խաղ նմանաձայն րաո.երու*–՜ա.ք՝ացայայտետլ բոց 
բարետրապէս բարսւց*. «խնդրելի խուզոզացս խօսել խորհրդով ի 
խաչն»♦ ափրկելոցս փրկաւէտ փայտին փառաց փեսայի»♦ «պաշտելի և 
պաաուելիք պաներս» լի ըստ Պաւզոսի պարեր ել ի պատ ուա կան պսակն 
Շիսուսի»ք և ստորադրութիւնը—«Գիւտ դա դա շեալ և գերեզման ի 
գարշապարՆսկ Մանգակունւոյն ընեայեալ ճառք9 թէպէտ չէ 
աւտո ւգի^ յայտ9 թէ են նորա մտաց ենունդ9 քանզի ընտիրքն այն 
ճառերէն ունին յոյն և ասորի հարց ո՛ճը՝ ըստ լեզուին գոնէյ թէև 
ոչ հալասար լեզուին թարգմանութեանց Ոսկեբերանի և \ֆւլրղի՝ 
ենք բայց ի սակաւսւց՝ ոչ շատ օտար հինգերորդ գարու ճաշակէնք 
ուստի և կտրեն լինել նորին իսկ Մանդակունւոյք ժամանակակցիք 
թերևս և գորերակցի թարդմանչաց։ Սա ևս չէ անհա լան ական 9 թէ 
ժեե մասն ճաււից որ հասաե են մեզ յանուն Մանդակունւոյն՝ կրտեր 
են տդէտներէ ազալազութիւն, առանց որոյ անտ արա կոյս աւելի 
Վսաահութեամբ պիտի ընդունէինք զՄանդակունին աշակերտակից 
թարգմանջաց9 և զգորես ընՆայեալս նմա՝ արդարև արժանի նմա։ 
ֆան մը սակայն կը պղաորէ զմեզ* ճառը զոր կը գտնենք ի վախ- 
ճանի Պատմութեան Փարպեցւոլն9 իբրև խօոուաՆ ի Մանդակու- 
նւոյն՝ ոչ լեզուաւ և ոչ այլովք հանդամանօք է արժանի գորեր ա– 
շակևրաի թարդմանչաց* 

ի*որենացւոյն9 Եզիշէի և Փարպեցւոյն թէ անձին և թէ գո(*~ 
ևոց համար որ նոցա կ՝ ըներ այո լին՝ չունինք ամենևին ժամ անակա֊ 
կից վկսղութիւն* ինչ որ գիտենք զսոցանէ՝ է յետին9 ԺԱ, ձԹ, 
գարուց հևղինակներէ9 որպիսի են Մսողիկք Ծամուէլ, ^իրակոս9 Ննոր֊ 
հա լին 9 Շալս մ աւուրք 9 որոց վկայութիւնը չունի 9 ըստ սկգբան ա– 
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՝աւողջ քննադատ ութ էրան, ՛ճշմարիտ պատմական վկալութեան բնու* 
թիլն։ Արդարև Փ արպեցին ի թղթին կը էիշԷ Մովս էս ոմն ՀԷԺ սո- 
փոսք զսր կը դնէ լան իր ալի հալաՆեալ ազդէն9 մինչև հանել զոս- 
կերս նսրա գերեզման էն և ընկենուլ ի դետ•-^Երանելի փիլիսո- 
փոսն Մովսէս 9 որ արդարև մինչդեռ, էր ի մարմնի է ցանկ երկնալին 
ղօրացն էր քաղաքակից, ապաքէն ի տեղլոքէ ի տեղի աբեզեանդ 
Հալոց հալաՆական արարին։ (\թչ զլուսաւորիչն և զտգիտահալաե 
պգրեանն նորա աո. անգիտութեան փա/Ժադի/(էւ/ կոչէին9 և ալլ 
քաղում ինչ իրօք թշնամանեալ լետսլ ապա լաղադս ալլոց ամօթոլ 
պխարէական զեպիսկոպոսութիւնս է՜) նման դեղոց մահու արբու- 

ցեալ սրբոլն% հեղձուցին։ Որ ոլ ի ժամ վախճանին ղինչպիսէ ահա լոր 
նզովս գրով ի վերալ դլխաւորաց քահանալութեանդ ասացեալ է՝ 
ձեզէն իսկ դիտէք տեղեկացեալք։«• • քԼոսկերսն ի դերեզմանէն հա¬ 
նել տալին և ի դետ արկաներ։ II ակ ալն չէ հաւանական կարեեր 
թէ ալս Մովսէսք փիլիսոփոս ըստ Փարպեցւոլն՝ էր Հալոց Պատ– 

*մութեան կարՆեցեալ հեղինակն 9 որ կոչոլաՆ է Մովսէս 1°որենացի 
քերթողահալր։ Մեր մեՆագոլնյ թերևս և հնադոլն վկալութիւնն 
քիշեալ երեք մատենադրաց անձին համար՝ նոցա դրոց ճակատն է– 
+\Մովսիսի Իորևնացւոլ պատմութիւն Հալոց** *Եղիշէի վարդապետի 
֊Վառն Վ^արդանալ և Հալոց պատերազմին»* հՂյսզարալ Փարպեցւոլ 
պատմութիւն էալոց*9 վկալութիւն՝ որ չունի ինքնին կատարեալ 
ապացուցի զօրութիւն9 քանզի ալն խորադիրք կամ ճակատք կտրեն 
ի լետնոց ևս լինել։ ք^ողլով ալս անձանց աո.անձին պարադաներն9 
իբրև լետին հակասական աղբիլրներէ9 զորօրինակ թէ Մովսէս էր 
քեո.որդի Մեսրոպալք եղյբալր Մամբրէիք կամ ատենադպիր Սա^ա– 

4ա/* էր քարտուղար մեՆին Վյսրդանտլ9 ապա եպիսկոպոս 
Ամատունեաց9 ապա խոտաճարակ մերթ ի լերինս Մոկաց* մերթ ի 
էհշտունիս՝—արժան կը համարինք միալն լիշել9 թէ ալս երեք 
պատմութիւն ք կը համ արուին դրուաե ի խնդրոլ —աո.աջինն՝ Օա– 
հտկալ ասպետի ք՝ադրատունւոլ9 երկրորդն՝ *հաւթի ուրումն երիցու 

1Մ ամիկոնենի 9 երրորդն՝ Վ+ահանալ մարզպանի։ Մեր **րդի պատմա¬ 
կան տեղեկութիւնք ալս երեք մ ատենադրաց անձին վրալ չեն տար 
մեզ քան զալս աւելի լոլս♦ ուստի կը մնալ մեզ դարձունել զհալեց- 
ուաՆ մեր ներքին հանդամանաց ալն դորեերուն որ նոցա կ*ըե~ 
Նալս լին։ 0 կսինք ի Խորենացւոլն ։ 

Զ7* Նալելով ժամանակին լորում կը դադրի պատմութիւն 
ձ^որենացւոլն9 ալն է մահն 0ահակալ և Մևսրոպալ (440, 441), և 
.վկալութեան նորա9 թէ ի գրելն զպատմութիլն իւր էր Ներացեալ 
հարկ է դնել զնա հասակակից 0ահակալ և Մեսրոպտր ուստի և 
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Ժամանակակից վերջին քսան կամ երեսուն ամաց 1՝. գարուն* սմին 
հակառակի ըստ ժամանակին 0 ահա կաք ք^ագրատունւոլ 481), 
որոլ հրամանալ կքըսու է թէ գրեց՝ հ արկ է գնել գնա ապրած մին¬ 
չև ի վերջ կոլս Ե* գարունք և լա էնժամ կ*եԱկ սա գժուարսւթիւՖըք 
թէ ընղհր ոչ ինքն կը լիշկ Վ>արգանանց պատերազմը9 և ոչ Փար֊ 
պեցին գնա։ 

\ձլս և ուրիշ պատ՛ճառներ կու տան իրաւամբ կասկածել, թե 
է^որենտցւոլ անուամբ հռչակեալ Պատմութիւնն լետոլ է քան յԵ* 
գար ք և գորՆ ճարտար խաբեբալի ուրու մնք որ ստկպ կը մա անէ գինքն 
պատմական անտեղութիւննևրովք ցուցնելով մեզ աննշան9 թերևս 
և պիտակ աղբիւրներք որպիսի են \քարիբաս9 11ւղիւպ9 ք՝արգածան9 
Խոռոհբուտ և սոցին նմանս։ Ս՝էյւ դատաստանն զթորենացւսլև ասա 
և ա է լուր ալն չափ աւելի զարմանալի պիաի թուի շատերուն% որչափ 
մեծ համարումն վալելած ե ա/Ս անունն իբրև նշանաւոր ոք թող 
ուրիշ մասին% մանաւանգ իբրև հալը մեր հնագոլն պատմութեան։ 
1 ճրգարև 1”որենացւոլն Պատմութիւնն է որ կը կարծուի տալ մեզ 
հալ ազգին Նագոլմը% ցուցնելով մեզ գԼալկ9 նահապետ ազգին իբ¬ 
րև մին *Նոլալ որգւոլն Օաբեթի սերունգկն և աշտարակաշինու¬ 
թյան հսկան երկն լետ կորՆանման աշտարակին և ցրուելոլ գլիսա֊ 
ւորաց ալն շինութեան։ Ալսու տոլած կը համարուի մեգ ն*որենա֊ 
ցին նաև հալ լեգուին ծագումն՝ իբրև միոլ մալր լեզուներ կն9 որ 
ալն առթիւ ելան լեգուաց խառնակութենկն։ 

Փ՝ողլով աշտարակաշինութեան և լեգուաց խառն ակութ եան ա֊ 
ւանգութիւններնք որ հալատալեաց կարգկն են և լուրջ գրսւած֊ 
ներու մկջ հա զիլ և պալմանաւ միալն կրնան մտնեք հալ լեզուն 
կրնալ իլր կագմութեան տարրն երկն միոլ և փոքրագոլն մասին 
համար գկթ համ արուի լ մալր9 կամ լաւ ևս ասել անլի շատ ակ հին* 
իսկ մնացեալ և մեՆագոլն մասն լեզուին կ արգիւնք արուեստի 
կամ ճարտարութեան* թողլով ասեմք լեգուին կկտը Լալկ և Լաք 
անուանց համար համառօտիլ և հարևանցի միալն ըսենքյ թկ 
Լալկ իբրև■ անձն և նահապետ ազգին իբրև ստոլգ չկրնար ըն֊ 
գունուիլ անաչառ գատողութենկ։ Լալկ անունն ի Ւ*որենացւոլն 
առնուաՆ% պատմական մտօք չկրնար առնուիլ։ \Լրգարև զանունս 
գալս լառաջ քան զթորենացին թարգմանիչք մեր կը լիշեն ի թարգ֊ 
մանութեան *հրոլն երկիցս։ Օակալն լալտնի կ9 թկ Լալկ կ սեմա¬ 
կան աստեզագիտութեան որ արուաՆ կ ^Հասիոպկ անուն 
համաստեղոլթեանք զոր թարգմանիչք մեր կը շփոթեն թեթև 
սխալմամբ Օրիոն համաստեզութեան հետ9 և չկալ և ոչ գոլզն 
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հաւանականութիւն հաւատալոյ, թէ 0ա հակալ Հայկն է նօյն ընդ 
Հս»|^ա| Ւ1որևնեան Պատմութեան։ 

Եւ#4 զՆա դումն Հալ անուան, որ արդարև ի վաղուց կը թուի 
տրուաՆ ազգին, Հա1ց ՈԷ լառաջ Հան զանունն Արարատ, և ազդէն 
միայն (Հանգի օտարներու անՆանօթ է Հալ անունն իբրև համա- 
նուն Ար մ էն անուանք՝ չևնՀ կրնար նոլնչափ սաուգիւ ցուցնել« Միայն 
տոլդ է թէ Հայ անունն չէ այնչափ հին որ չափ ԱրմԷնն։ Արարատ 
և Արմ էն անուններ էն, որովՀ Նանօթ են ազգ և երկիր մեր օ տա– 
Հացք առաքինն, հնագոյն՚ յիշուաՆ է յեբրալական ալանգութեան, 
երկրորդն՝ Պարսից էԳարեհի) ժամանակ էն, ուստի և ճանչցուաՆ ի 
Ցունաց։ Միայն եթէ ներելի է յալս մ ևս հա լան ական թելագրութիւն 
մը ընել Հայ անունն է սեմական լեզուին հայ—կենդանի բառն, զոր 
աոզդը տուաՆ է ինբեան նմանութեամբ իէ.ր դրացի ցեղին ղէնէՈ 
անուան, որ կը նշանակէ նոլնպէս կենդանի։ Մեր մեկնութիւնն 
Հպյկ անուան աո. այժմ ոտուդադոյն կը թուի մեկ Հան զմեկնու– 
թիւնն զոր տոլինՀ Հալ անուան։ 

*հալով V* որենացւոյն հայևրէնին՝ կըսենՀ թէ թէպէտ \՝*որե– 
նացին շեղեալ Ե« գարու հալերէնէն, կսաեղՆԷ նոր իմն հտյերէն, 
որով կը հորդէ ճանապարհ մեր դպրութեան միջին գարուն% դեր ի 
վերոյ է սակայն (բաց ի մասանց ինչ) Հան զազնուադոյն գրիչ** յեա 
թարդմանչաց, դԱղիշէ եւ զՓարպեցին, մին% բաւական լստակու- 
թեամբն հ անդերձ՝ հետևակք և միւսն՝ հանդերձ ընտանեկան լեզ- 

ուի գուարթութեամբ սակաւ մի գռեհիկ։ X* որենացւոյն լեզուն, 
իլր բոլոր անհարթութիւններովն հանդերձ, ման ալանդ անխտրու- 
թեամբն և մթութեամբ ունի տակտ լին բազում ոլրեբ բարձրու- 
թիլն իմն և ազնուութիւն, մինչև ինբնին բաւական էր երևցունել 
զհալերէնն ի կարգի ազնուադոյն լեզուաց՝ եթէ չգոյր ևս նախորդ 
դպրութիւն մի Հան զնորայն ազնուադոյն։ Նորենացւով ստեղ– 
ՆուաՆ դպրութեան խտիրն իւր նախորդներ էն յայսմ է, որ չունի 
ալն հԼաո֊անց որոյ ոչն», Տ1Ո6 (|Աւ1 1X011 > որ կը յարդարէ լեզուն լինել 
օրինակ անսադիւտ, արգի բառով դասական մատենադրութեան։ 

Հոս երկու դժուարութիլն կեԱէ մնր առջև Ւ1որենացւոյն 
Պատմութեան վրայ։ Առաջինն է լռութիւն Փարպեցւոլն։ Փարպե– 
ցին, որ դրեթէ ամէն կանխադոյն դրուաՆ պատմութիւն—Ադա– 
թտնդեղոս, ֆուգանդ, հորիւն—յանոլանէ կը յիշէ։ դատաս¬ 
տան ևս յալելլով իւրաՀանչիլրին վրայ՝ զ^որենացւով կանցնի լռու– 
թեամբ, թէպէտ Փարպեցին պարտէր լինել Նանօթ այն դորՆին, 
եթէ էր այն արդարև դրուաՆ ի խնդրոյ Սահակայ ֆագրատունւոյ, 
դորՆակցին ՝Լահանայ, բարեկամին և պաշտպանի Փարպեցւոլն։ նայ 
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նաև ուրիշ արժանի դիտոզութետն։ Փարպեցին ունի հատուտն֊ 
ներ9 որ գրեթէ բան աու բան կան առ. Խորենացւոլն ։ Եթէ գնենք 
թէ Փարպեցին քաղած է աքն հատուածներ ի Խորենացւոլն՝ կր 
հետևի թէ գիտէր նա ղԽորենացին. ընդէր ուրեմն կ՛անցնի լռու֊ 
թեամբ։ 

*Նորալր Ւ ու զանգաց ի եղալ Փարպեցւոլն ալս զարմանալի լէւսւ* 
թիւնն առաջին անգամ հրապարակալ քիշոՂ* ՈՍ 1ք համարի 
լուծել հատուաՆներուն նոլնութեան պատ՛ճառն ըսելով9 թէ Փար- 
պեցին կ՚տռնու ղնոսա ոչ աքն մատենէն որ հաստն՛ է աո. մեզ |ա– 
նուն Խորենացւոլն9 ալլ ուրիշ հասարակաց աղբեր է* որմէ առան՜ 
է նաև ալն մաաեանն (Խորենացին^։ ք՝ալց ալսու չվերնար գժուարու– 
թիւնն. բանգի ի*նդիրը բուն Փարպեցւոլն լռութեան վրալ է9 ոչ 
թէ հատուաՆներուն աղբեր։ ԼատուաՆներուն համար կրնար ըս– 
ուիլ նաևք թէ հեղինակ նոցա է ինքն Փարպեցին (թէպէտ ալս ևս 
ճշմարիտ չէր); և ի նման է աոնուաՆ և մուծուաՆ են նոքա ի Ւււ* 
րենացինք ման ալանդ եթէ դնենք , ինչպէս հարկ է Ըստ 
թէ Խորենացւոլն Պատմոլթիւնն է լետին զորն և խառն9 ալսինքն 
ոչ միօրինակ ըստ լեզուին։ Այււ լա լան ի է ման ալանդ առ 
ուղղեալ նամակէն9 որոլ թէ ոճը և թէ բառերն կը ցուցնենք թէ 
լետնոլ ուրուք լա լելս լան է ալն թուղթը« ղնոլն իմա և ՂԸՊ՜ 
րութեան գլխոլն համար։ Տիարդ և իցէ% հատուաՆներուն 
խնդրոլն լուծումը չբառնար բուն գժուարութիւնը9 որ է լռութին 
Փարպեցւոլն։ Ուստի կքըսենք դարձեալ. Փարպեցին թնչպէս կրնար 
զանց առնել լիզել ալնպիսի գորՆ մի՝ զոր չէր մարթ նմա չգիտել։ 
Ապա բանաւՀոր կը թուի դնել9 թէ Մովսիսի Խորենացւոլ անուամբ 
Լալոց պատմութիւն աննանօթ էր Փարպեցւոլն։ 

երկրորդ դժուարութիւնն ալն է9 թէ Խորենացին գրեց իւբ 
պատմութիւնն ի խնդրոլ Ոահակալ 1ագրատունւոլ9 որ էր մարզպան 
առ Վշահանաւ և զորապետ Հ>ս*ջ ի պատերազմունս նորա9 որ և 
մեռալ ի կռուի իբր ձ82ին։ Արդ կ՛ըսենք9 թէ Խորենացին չէր 
կրնար գրել իւր Պատմութիւնն ի խնգրոլ ալս 0ահակալ9 ապա թէ 
ու՝ հ արկ է գնել9 թէ կամ Ւ1որենացին ապրեցաւ լետոլ քան զպա֊ 
տերազմն վարդանանց—և լալնժամ պիտի հարցուի9 թէ ընգէր չլխ 
շեր զպատերազմն Վ^արգանանց և ալլ սմին նման կարևոր անցեր—* 
և կամ թէ 0ահակ յպրատունիյ խնդրելու համար ի Խորենացւոլն 
Լալոց պատմութիւն մը՝ պարտ էր լինել դոն է 20 կամ 2 Ե-ամեալ 
ի մ ահս լան մենին Ոահակալ (440), իբր գոնէ & ամօք լառ աջ քան 
դհա լան ական մահ Խորենացլոլն ըստ իւր Պատմութեան։ Եւ ո»ր* 
գարև 0ահակ ի խնդրելն ի Խորենացւոլն դրել զալն պատմութիւն* 
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ըստ բանից նորին Թորենացւոյն էր մանուկ, այսինքն պատանի 
խակփ—էքկւնչ քեզ կարօտութիւն առասպելք սուտք, կամ ղքնչ պէտք 
անմիտ և անհան՛ճար բանից լարմարանք (՛Պարսից)*♦♦♦ Ա|| տացուք 
զայսոսիկ մանկականի քոյոց տիոց և անհաս ութեան խակսւթեանգ 
լեալ տարփանք« վասնորոյ եդիցի և. աստանոր յնուր մեզ զփափաք 
կամաց քոցՖ (Ւււ||* Շղգսփ Ւիւրասպի ԱշքաՀփ Եւ. (այնժամ հարկ 
է գնել ղԱահակ ագրատունի Լալս 0ահակ Ւագրատունի մարզպան՝ 
այլ է ի 0 ահակալ Ւագրատումւոյ ալս պետ է, սպարապետ էն Ւ1ոսրո- 
վու վերֆնոյ-Տ** ^Ա, ^1*» Ւ1*)*-1*^, \քԱ*) ի մ ա հո լան իւ~ 
րում (482), աւելի քան 64–աւք1րայ* գժուարին ի հաւատալ, թէ 65 
կամ Շ7–ամեալ Ներումի մը այնպիսի քաջութեամբ կը կռու. էր Վ»– 
հանայ պատերազմներում մ էջ, ման ալանդ այն գարուն պատերազմ• 
ներում, որ գօտեմարտութիւն էին մանաւանգ քան ճակատ։ (՝այյ 
թողունք այս կէտը* եթէ IՍտահակ Ւագրատունի մարզպան խնգրեց 
ի Թորենացւոյն գրել պատմութիւն Հայոց 440~ին և կամ ամօք ինչ 
յաո֊աջ կամ յետոյ կը յիշէին անտարակոյս այն պամութիւնը հեգի- 
նակք որ գրեցին այն գարում, ինչպէս ըսինք Փարպեցի, նաև 
^որիւն, որ շատ անգամ առիթ՛ ունենալով յիշել ղն*որենտցին% ելք 
հԷք ւէ ւէւևր։ 

քԼսէնք թէ բանավոր է գնել, թէ Ս*ովսէսի \*որենաւյւոյ ան* 
ուամբ պատմութիւն անՆանօթ էր Փարպեցլոյն* ըստ մեզ աւելի 
բանաւոր է, թէ րնաւ եզաՆ չէ այնպիսի մատեան ի հինգերորգ 
գարու։ Ոչ միայն Մովսիսի ^որենացւոյ անուտմր պատմութիւն, 
աԱե~ ոձ Մովսէս Ւորենացէ անուն ոք կայ յիշուաՆ ի ե* գարու, 
քա19 միայն այն Պատմութեան Ա* գպրութեան առաջին գլխոյն 
խորագրին մէջ—«Մովսիսի Թորենացւոյ յաղագս մերոյս յիսկզբանն 
յայսմ բանիցս 0ահակալ Ւագրատունւոյ խնդար* բայց այս յիշատա* 
կոլթիւն ևս չկրնար համարուիլ իբրև ժամանակակից վկայրւթիւն 
յայլմէ, թէ կար մովսէս Թորենացի ոմն ի Ե* գարու, հեղինակ այն 
Պատմութեան, և թէ Ոահակ ք^ագրատունի ստուգիւ խնգրաՆ է 
զայն ի նման է։ ք եթէ ոչ բոլորովին ճշմարիտ՝ գէթ մեՆապէս 
հաւանական կը համարինք մոտերս հռչակուաՆ կտրեիքը, թէ ^#,ք" 
րենացին, ո ոք և է% չէ մատենագիր Ե» գարու, այլ է-^ւ (Թորե– 
նացւոյն անձին վրայ ևս մեր տարակոյսն արգէն յայտնեցինք^։ 

Հաց Հայոց Պատմութենէ, զոր, առ ի չգոյէ զօրաւորագոյն 
վկայոլթեան, ի հաւատս գորՆին տիտղոսին կամ ճակատում ըն~ 
գումեցանք իբրև մատենագրութիւն Մովսէս Ւ1որենացի անուն նշա– 
նաւոր ուրումն՝ կ* ընՆայուին նոյն Մ ովսիսի ուրիշ մատենագրու– 
թիւններ* Թ՛ուղթ մի առ 0ահակ ոմն ՄրՆրունի հանդերձ սլատմու– 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ 



80 

թեաաէբ պատկերի Կույսին ի Հո դե ար վանս9 Պատմութիւն Լււիփսի- 
մևանր9 ՚եառք երկունք մին* ի Հռիփսիմեանսք և միւսն՝ 8ազագս 
I ար գա վառի, ^%իրք Պիաոլիր 1ւ Աշխարհարոլր։ Մենք ալս գորՆե– 
րուն և ոչ մին կրնանք ըեՆալել \*որենարւոլն։ Եթե որենարւով 
պարտինք իմանալ Պատմութեան հեղինակը% ալս պատմութիւնն 
ալնպէս կը տարրերի լեզուաւ և ո՛ճով միւսներկն, որ եթե մին ի 
նորանե է Ւ1որենարւոլն իբրև, հեղինակի ալն Պատմութեան% միւ֊ս– 
ները չեն նսրաւ *հարձեալ ալն գործերին ոմանք մանավանդ են 
անվալել ^որենարւոլն։ Պատկերին պատմութիւն ը9 որ դովութեամբ 
կը լիշատակուի լոման ր կ դորՆ անհեդեդ9 որ նախատինս մտնա- 

լյանգ քան պատիւ կը բերե հեղինակին, թեպետ ուներաե ե (“ք 
մարողներ արդի րանասէրներեն իսկ։ 

Լալկական հնախօսութեան դիտութետմբ պատկառելին Ննճի– 
ճեանք որոլ մեՆամեՆ գորՆևրն լա լան ի են Հալաս տանի աշխարհա– 
դրութեան վրալ9 ի 8տորադրութեան հին Հալաստանեալր բերելով 
ընդարձակ լօդուաՆ մի ի թղթոլն աու 0ահակ Արեր ունիՊ ուր լիշ– 
ուաե են տեղիք ինչ երկրին Անձևարեար% կը լաւելու• «Րնդարձակ 
գրեր աք ղրանս Ւարենարւոլն որ ոչ սակալ աեղեկութ իլն տալ զգրիր 
երկրին Անձևարեարն Օաոյւ* հին Հլստփ 198, 199)* Արդարև 
ի գրոլաեենյ որոլ տիտղոսն ե &&՝ուղթ 0ահակալ Արերունեար իշ¬ 
խանի առ. երանելի վարդապետն ՄովսԷս Հ*որենարի»ք հանդերձ պա– 
տասխանւով ալս վերֆնոլն1 կառնուի ինչ ինչ տեզեկութիւն զգրիր 
երկրին Անձևարեարք սակալն դրուանն չունի ալն պատմական կա– 
րևորոլթիլննք զոր կը թուի տալ նմա Ննճիճեան և ալլք ըստ 
նմանէ ի միաբանակրար նորա։ (\րպես ղի տեսնուիք թե ի՛նչ պատ¬ 
մական լարդ կրնալ ընեալուիլ ալն առասպելական պատմոլթեանք 
որ ինչպես ըսինք նախատինք ե մանաւանդ քան պատիւ հեղինա- 
կին՝ բերենք ընդարձակ հատուաՆ մի9 և լաւելոլնք ինչ որ կրնալ 
համ արուի լ ի նմա հաւանականապես պատմական։ նպատակ թըղա 
թո^ կը թուի թե եր Յոլ9^ել զերկիրն Անձևարեար իբրև ասպա¬ 
րեզ աուաքելութեան ք^արթողիմեոսիէ Ըա13 հեղինակն ի հեռուստ 
կառնու ղի*֊ր նիլթ9 ալն ե ի փոխման ե հուսին և «ւքքշ պարա¬ 
գաներ ե որ նորա կենար կը վերաբերին։ Հեղինակ թղթոլն9 լետ 
պատմելոլ բազում և ալլանդակ սքանչելիս կատարեալ ի շնորհս 
հուսին—զորօրինակդ թե Հրեալք կամերան անդամ մի ալրել զտունն 
Ս՝արիամու, բտլր հուրն փոխանակ ալրելոլ զտունն, ալրեր Հրեա* 
ներէն եօթն ալլւ, լորոր միջի եթ* ^ալիափա և Աէւէրա քահանալա– 
պետք9 և թե Ոէ֊բԷշ անդամ ի լարձակել Հրեիր ամբոխիւ մեեաւ ի 
վեր ալ Մարեմալ և 8 ովհաննու առ եզերբ Ցորգանանու% 
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Աք#աք1է.&՚քւյ գրաւ զՄարիամ և զ&ովհաննէս լալնկոլս գետոյն, և Հր ետ֊ 
Հներէն ֆսան հոգի կորոլս ի &որգտնան9 1ւ գարձեալ թէ Համբարձ¬ 
ման օրը դիմելով բազմութիւն Հր էից ֆարերով Գի թեն ե աց լե ռը 
ֆարկոՆել զՄարիամ՝ * ֆարկոՆեցին լին ֆե անց լիսուն մարգ9-լետ 
պատմելոքք ասեմֆ, զալս ալ լանդակ սրանչելիս՝ կը լաւելոլ թէ 
Ցովհաննէս ավետարանիչ իմանալով զմօտալուտ փոխումն հուսին 
լաշխարհէս՝ կիւպարիս (նո՛ճի) փալտի վրալ լոր մ է շինուաՆ էր Ւա– 

չափալտն՝ նկարեց զպատկեր ուսին9 և աղաչեց զնա՝ շնորհել ալն 
պատկերին զօրութիւն րժշկեղ զրորոտս։ Պատկերը կքստանալ Աֆան֊ 
չելագորՆ զօրութիւն։ հոլսը կը ննջէ9 և. ի տանել առաֆելոց զմար¬ 
մին նոր ա ի գերեզման՝ կը կատարուին գարձեալ ոֆանչելիֆ*-Սօ– 

փոնիա անուն հրէի մը բազուկն9 ի կամել նորա արգելուլ դագա֊ 
Ղթք զատոլելով լարմկանէ՝ կը կախուի գագաղէն9 1ւ սբանչելեօֆ 
կը միանալ գարձեալ ընդ մարմնոլն* անթիվ մարդիկ ի Հրէից և 
ի հեթանոսաց կը դառնանք և բազում բորոտֆ և ալլ ախտաժէտֆ 

*կը բժշկուին։ Որովհետև ք*արթողիմէոս առա ֆեա լ գտնուաՆ չէր 
ընդ ալլ առաֆեալս ի փոխման հուսին՝ միւս առաֆեալֆ ի մխի֊ 
թարոլթիլն նորա կոլ տան նմա զալն պատ կեր 9 զոր տռնլով ք՝ար֊ 
թողիմէոս կոլ գալ ի Հալսք ֆանդի լսաՆ էր9 թէ &՝ագէոս առա֊ 
ֆեալ սպանոլաՆ էր ի Սանատրկոլ9 և անտի կքերթալ նախ էէրկիրն 

*Պարսից մինչև, ի ւՏալրաֆաղաֆ նոցա \սորասան9 ուր բռնելով զպատ֊ 
•կերն ընգգէմ արեգական% կը խտւարեցունէ զճառագալթս նորա 
վեց ժամ 9 լամօթ և. ի լանգի մ անութի ւն մ ոգուց արևապաշտիցէ 

՝ք՝ալց կը հաւատան և կը մկրտուին ութֆ մի ալն ի մոգուցք զորս 
առեալ Ւար թողիմէոս կու գալ միւս անգամ ի Հալս9 լերկիրն ԱՆ– 

ձևացեաց, կը հալաՆԷ զդեւս ալն երկրին Ղ*արբ 
տեղէն9 ինչպէս նաև. Հանգուառ և. Մգռաւուց ֆ 
պերէնյ կը կորՆանէ զ պատկերն Անահտաի կը հալաՆԷ 
Նուհւոլն պաշտօնեաներն9 որ կախարդական գեղեր կը շինէին և. 
կը բաԺնէին* ի պատիւ Հուսին կը շինէ եկեղեցի ուր կը դեէ պատ֊ 
կերը9 կը շինէ նաև հիւղեր ի բնակութիւն կուսանաց սպասաւո֊ 
րաց եկեղեցւոլն, կոչելով զա եղին Հոգեաց վանս9 և զեկեդեցին՝ 
Օուոք ԱստուաՆաՆին։ \3ուրբն Գրիգոր, կը լաւելու պատմիչը9 լետ 
իբր երեֆհարիւր սմտց9 գալով անդր լալցելութիւն պատկերի ^ա.– 

Հ*ին% նորոգեց զեկեղեցին և վանֆը։ I%հա բուն բանֆ թղթոլն*- 

աԱուրր Հոլսն բազում չարչարանս կրեաց և վտանգս ի Հալիափալք 
և հալաՆանս ի Հրէից* ^ ոչ տալին նմա գնալ ի գերեզմանն կալ 
յաղօթսք կամ ՝ի *\*եթսեմանի լալտնապէս9 կամ լալլ տեղիս տնօրի֊ 

.նականս Փրկչին9 րա1$ միալն գաղտնի։ ՀալաՆեալ զեղրալր Տեառն 

նաց ֆս,ր կոչուաՆ 
ր կոչուաՆ բեր• 

աստուա֊ 
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զ(Հակոբ% երթեալ հարին հուր տանն լորում կալր սրբուհին* Լ 
շրջապատևալ հուրն զՀրեալսն% կիզեաց արս եօթն 1ւ պԿալիափա և 
քԱնծա և գՂ^ևի րահանա լապետս9 ոչինչ վնասեալ տանն։ Եւ յա– 
ւուր մկրտութ՜եան Տետան խաժամուժ ամբոխ Հրէիցն գնացին ի 
(Հորդանան ըմբռնել զՏիրամալրն 1ւ զ(Հ ովհաննէս* իսկ հրեշտակ 
Աստուեոլ եդ զեոսա լալնկոլս գետոլն9 և ի կամել անցանել Հրէ* 
իցն% արս րսան ի նոցանէ կորոլս (Հորդանան։ Եւ լա ւուր Համբարձ¬ 
ման Տեառն ի լեառն Գիթենեաց լախուռն րարամբր հասեալ 
Հրեալրն ի վեր ալ սրբուհւոլն% սատակեցին լին րե անց արս լիսուն 
րարավէժս։ 

հՆբրև հրաւիրեցաւ սրբուհին ի փոխումն առ. որդին իւր% աւե– 
տարանիչն (Հովհաննես ի կիւպարիս փալաէ լորմէ էր կենսաբեր 

կերպաձևեաց զպատկեր Տիրամորն։ Ե ժողովել աշակերաացն 
ի լղարկել գԱստուաեամալրն իւրեանց՝**» (Հովհաննէս ընդ ալլ ա– 
ռարեալսն աղա չէր զտիրամ ալրն% դնել զփալտեզէն անօթն ի վեր ալ 
աստուաՆատիպ երեսաց իլրոց9 օրհնել գնա և խնդրել ի Տեառն է* •* 
բառնալ նովաւ զրո րոտ ութ՜ի ւն 9 գփ ախտ բորոտ ութեան մեեապէս 
ցտսմամբ եռալր լերկրի9 լՆրուսազէմ աաւալել 1ւււէ«« (Հալնժամ ա– 
ռեալ ամենօրհնեալ սրբուհւոլն զպատկերն նկարե ալ ի ձեռս իւր* 
և տարաՆեալ զաստուաեբնկալ ձեռս իւր լերկինս% ասէ• Տէր Աււ– 
տուաՆ ամենակար ** խնդրեմ ի րէն9 բարձ զախտ բորոտուքժեան 
ի մարդկանէ ի ձեռն ալսր նկարեալ փալտեղէն պատկերիս9 զզօբու¬ 
թի ւն Նրրորդութեանդ տպաւորելով ի նմա ի ձեռն իմոլ ազաչա– 
նացս։ Եւ ասացեալ աո֊աբելոցն զամէնն% նոլնժամալն կամար լու– 
սեղէն եկաց ի վեր ալ սրբուհւոլն 9 քլ լոլս ամպեղէն խաչանման կա– 
թ՜եաց ի սուրբ պատկերն։ Եւ աււեալ |արւարելոցն Պետրոսի 1ւ Պօ– 
ղոսի զպատկերն ի ձեռաց սրբուհւոլն% երկրպագեցին ամեներեան։ 
\*սկ լորժամ աւանդեաց զհոգին իւր անարատ ոլսն ի ձեռս Տեառն% 
ամբոխ Հրէիցն լուզէրք և հասեալ ի վեր ալ առարելոցն՝ կամէին 
լափշտակել զմարմին հուսին9 և հարան ամենելլեան կոլրութ՜եամբ։ 
Նսկ տլր ոմն անուն 0ոփոնիտ բուռն եհար զմահ՚ճացն9 1ւ մնացին 
ձեռն 0 ոփոնեալ կախեալ լարմկացն։ Լայյւ և աղա չէր ալրն9 եղուկ 
զինբն կոչելով մինչև, ի գերեզմանն։ Աււ^– Պետրոս* (\վ մոլորեալ 
էր եալբ9 մինչև ցերբ կալր մոլորեալ և լամառեար զիարդ ու 
զղջան ա լր լան զեղջ սիրտս ձեր9 ալլ կս>լր լետս հեստնա լր որպէս 
հա լրն ձեր սատանալ։ Եւ լա լիլն մեՆ էր Հրէիցն• Աււ^– Պաւզոս* 
եՆարձտրուր առ Տէր և Խոստովանեցէր (ԼստուաՆաՆին զսուրբ 
^ոլսն9 և գթ՜ասցի ի ձեզ։ (Նլաղակեաց ամբոխն և ասեն* խոստո– 
վանիմր զ^րիստոս որդի ԱստուՆոլ Հօր9 որ է առ մարմին ան՝ճա– 
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Ո-ապէս ի Սուս էն։ հւ առ.եա լ Պետրոսի զձեռանէ \ֆոփոնեայ՝ եբեր 
մերձեցող ի հատուաՆս ձեռացն ք 1ւ միացեալ յարեցան իբրև, զա» 
ււա^^1ւէ Ել լուսաւորեցան խաւարեալբն և. մկրտեբան Հրեայբ և 
հեթանոսբ յոյժ յոյժ բազում• և. բորոտբ որ էին ի բազարին* գալին 
աո֊ առաբեալսն և օՆանէին իւղով9 և տեառնագրէին սուրբ պատ- 
կերաւն9 1ւ առժամայն բժշկէին յախտիցնք մինչ գփ հ ամբաւն ընդ 
ամենայն ՀրԷաստան ընթանա յր ։ 

Հ^արթոզիմԷոս առաբեալ9 մի յերկոտասանիցն9 ոչ *Էո1ր 
նոսաք զի ընգ Թովմայի ի Հնդիկս էր երթեալ։ Եէ. եկևալ նա յետոյ 
աո. առաբեալսն բռնազբօսեաց զնոսա ցուցանե չ նմա զգանձն ասա 
ուաՆային9 զմարմին ամենօրհնեալ Սուսին։ Եւ. յօժարեալ նոցա քնուլ 
զփափաբ տենչանաց եղբօրն իւրեանց* բացին զսուրբ գերեզմանն9 1ւ 
գտին ունայն յաստուաՆակիր մարմնոյն։ \)%պա յոյժ սգացեալ ք*ա րթո՜ 
ղիմէոս... տրտմէր առաւել բան զառաւել։ ՏԼայն տեսեալ երանելք։ 
առ աբևալբն 1հ մ խիթալ։ել զիւրեանց եղբայրն կամեցեալ ետուն նմա 
զպատկեր տիրամօրն որ էր ի փայտն նկարեալ։ քՀոր առեալ թարթո¬ 
ղի մ էո սի՝ մեՆալ փութով ել ի Հայս հրամանաւ 0* Հոգւոյն9 զի ^Թա– 
դէոս առաբեալ սպանեալ էր Ծանատրոլկ արբայ յ\Լրտազ գա լառի* 
Նսկ նա եկեալ Հայս գնաց յերկիրն մ ոգուց և Պարսից♦ 1ւ հասեալ 
ի ՀէաՂաՔ խ՜ագաւորութեան նոցաք որոյ այժմ Նորասան ասի բար բա» 
ռովն իւրեանց 9 և արար ընգ մէջ կրակարանին սիլն լուսոյ հրեզէն9 
և. կալեալ զսուրբ պատկերն ընգգէմ արեգական՝ արգել զճտռ.ա գայթս 
նորա 1լ խաւարեցոյց զվեց ժամ, և ոչ հաւատացին* բայց միայն 
ութ ի մոգուցն յայնցանէ9 որբ երկրպագեցին Փրկչին9 և եկեալ 
մկրտեցան յաէւաբելոյն։ քԼորս հանեալ ի միջոյ ամբարշտացնյ և. բե» 
րեալ ի Հայս9 և եկեալ յաշխարհն Անձաւացեաց ի համբալ բարի 
միո& Քա^*Ղէ է՝աՂոլ^Ք ընակեալ էին անդ և պատրէին զմար» 
գիկ տեղւոյն9 տուեալ լայն մ տեղւոջէ դեզս կախարդականս ի կա» 
տարել զպղՆոլթիւն ախտից9 կռանաձայնս գարբնաց ահաւոր հրա» 
շիւբ արհալիրս գորՆէին. յորս մարդիկ աշխարհին սովորեալբ* անդ 
աո. բրային դեգեր էին ք առեալ ի չաստուաՆոցն Նրարս թարախա» 
Նորս ի պատիր ախտիցն9 որպէս զՆրարսն Սիպրիանոսի առ. ի պա- 
տիր Տոլստինեալ կուսին, և անուանկին զանուն տեղւոյն այնորիկ 
Գարբնաց բար։ Հասեալ սուրբ աոաքեալն Աստուեոյ անդ՝ հալա- 
էեաց զդարբինսն զգոքՆօնեայս չարին, և զկուռսն փշրեաց որ յա- 
նուն ԱնաՀաայ էր, Ցոր ժողովեալ բազմոլթիլն դիւացն ի վեր այ լե– 
րինն բարձոլ ի հիւսիսոյ կողմ անէ, քարաձիգս առնելով անթիլ բազ– 
մոլթեամբ յոյժ ձայնս Հիլս և գոչիւն սաստիկ արձակեին։ Իսկ սուրբ 
առաքեալն տեառնագրեաց խաչ մի փոքրիկ, և կանգնեաց ի վերայ 
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քարի լերիննք և անդէն դևքն չիք լին էին»։ Հոս կը յ ալելու Հեղի¬ 
նակն իբրև, նոր տեղեկութիւն* «$Լոր լետոլ սուրբ Հա գրապետն Հ՝րիա 
գորիոս զ^աչն առաքելական ընդ իւր շրջեցուցանէր մինչև ի թո– 
ղուլ նորա զաշխարՀս։ հսկ լետ ժամանակի եգալ ի վեր ալ գերեզ¬ 
մանին Տրդատայ արքային Հալոց»։ ՍւԱ|ւօ կը տանի լառաջ իւր պատ– 
մութիւնը* «Ել է տեղքին ալն9 լորում գևքն էին* լեռնամէջ վի– 
մաց ք ի վեր ալ գետոլն մեՆի որ կոչի Տիդրիս9 Հուպ ի րերգն ամուր 
որ կոչի ^անգուառ9 և միւսոլն% Ադռաւաց քար* ուստի բա¬ 
զում ք Հոսեն ի լերանց ամրոցին ըստ գարնանտլին մասանցնք գան 
անցանեն ընդ Հիմունս տաճարի ՏիրուՀւոլն և խաււնեալ օժանդա¬ 
կեն ղգետն մեՆ Տիգրիս։ ԱՖգ Հիմնարկեալ սուրբ առաքեալն ըզ– 
Հիմն տա՛ճարի սրրուՀւոլն իւրովք իսկ ձեռօքն9 շինեաց եկեղեցի 
փոքրագոլնք և անուանեաց գնա Սուրբ \ՆստուաՆաեին9 և եգ ի նմա 
զպատկել» ՏիրուՀւոլն9 և տալ գնա 0ուրբ կանանց* •« շինէ խրճիթս 
վանիցնք և տեսուչս Հրամալէ լինել Հաւատացելոցնյ և քաՀանալ 
կացուցանէ անդ լիւրոց աշակերտացն, անուանէ զտեզին Հոդեաց 
վանս լանուն Տիրամօրն և սուրբ Հուսին»։ Գարձեալ կը լալելու 
իբրև պատմական տեղեկոլթիլն . «քՀոր եկեալ լետոլ սրրոլն Գրիգորի 
վանս Հաստատեաց զտեզին9 շինեալ եկեղեցիս9 րա13 զտաճար սըր- 
րուՀւոլն ոչ քակեաց9 զի ձեռադորե առաքելական էր»։ 

Այս առասպելական դրուաե9 առՀասարակ Նանօթ իբրև թուղթ 
V*որենացւոլ առ ՍաՀակ Արեր ունի՝ է դորե անվաւեր 9 ոչ Հին քան 
զժ* դար, ինչպէս պիտի տեսնենք լետոլ։ Փ՝է ով էր ալս 0աՀակ 
Արեր ունի՝ չէ լալտ9 նա Հա լան ական է մանալանդ9 թէ է պիտակ 
անոլնք քանզի ՍաՀակ անուամր իշխան Արեր ունի չկալ լիշուաե ի 
Ե. գարու ոչ առ I1*որենացւոլն և ոչ առ Եղիշէի և Փարպեցւոլն։ 
Հալ ՍաՀակ Արհր ունի վկալեալ մ արտիրոսացեա ք րոտ աւանդու– 
թեանք Հանդերձ եղրարր իլրով Համազասպաւ9 զորս կը տօնէ 
Հալաստանեալց եկեղեցին9 որպէս և Հօրեղրալր սոցա միլս ևս օ ա– 
Հտկ ԱրՆրունիք անկետլ ի պատերազմի ուրեք ընդդէմ Հագարա– 
ցւոց* րալց սոքա իբր երեքՀարիլր ամօք լետոլ են քան զկարՆե– 
ցեալ ժամանակ ^որենացւոլն։ քՀիարգ և իցէ՝ անեանօթ ոմն Սա– 
Հակ էԼբերունիք որպէս թէ կարդալով Ւ*որենացւոլն պատմութիւնըք 
զոր կ՛անուանէ «Գիրք Ւագրատունեաց»՝ ըստ օրինակի Համտնուան 
իւրոլ ՍաՀակալ Ւադրատունւոլ կը դրէ առ 1”ո^աւ|քւ1ւ թուղթ9 ուր 
լետ կոչելոլ գնա €Հրեշտակ և սպա սալոր մեՆութեանցն ՝$րիստոսի9 
թրկրի երկնայինդ ցուցեալ ալը երկնակենցազ9 լուսաւորիչ խաւա– 
րելոց» ա* Հ*9 դալով բուն խնդրսյն9 որ էր պատմութիւՖ պատկերի 
իրէր. Հուսին ի Հոդեաց վանս (երկրին Անձևացեաց% ասէ« «Համիմք 
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ուսանել ի քէն զսքանչելագորՆութիւն պատկերին որ յանուն Տի֊ 
րամօրն կալ ի Հոգեաց վանսք եթէ ուստի1 կամ յումմէ րերաւ յալն 
տեղիք ղի բազում ինչ այլք այլապէս պատմեն իրս ոչ նման մի֊ 
մ հանց ք և ոչ հաւատացաք ում եք զստոյգն գիտել։ իմ ընկա֊ 
լեալ ի ձեռաց սուրբ մատանցդ գիր% աաւաւել յուսով ընկա լա յց քան 
զգիրս Ւագրատունեաց ի ձեո.ս իմ»։ 

Այս թղթոյն որպէս թէ պատասխանն է թուղթն կոչեցեալ 
աո. ՕաՀ ակ Արերունիք ուր հեղինակն յետ խօսելոյ զշի նութենէ 
ք*եթզեհեմի և. զազգահամարէն Ս՝ատթէի և Ղ^տտւկասու–խնդիրք 
զորոց չասէ ինչ անուանեալ թուղթն 0տհակայ—կսկսի զպատմու֊ 
թիլն պատկերի Տիրամօրն և շինութեան Հոգեաց վանուց հանդերձ 
մանր մասամբքք ինչպէս արդէն տեսանք։ թուղթն այնք կարեե֊ 
ցեալ պատասխանի ^որենացւոյն* կսկսի այսպէս • *Ղյորդութիւե ա֊ 
ռատութեան աստուաՆային Լոգւոյն շնորհաց որ ի վերայ քո ան֊ 
գուլ մտացդ* • • յառաք քան զտեսութիւն ի ձեռն հտմբաւոյ լուեալ 
իմ* ղխո հական ու թիլն մենի հզորիդ Նանեար 1ւ այժմ ի ձեռն ար֊ 
ժանափայլ խնդրոյսք լառս»ջ քան ղնկարագիր պատկերիդ և. զտիպ 
մարմնոյդյ տեսեալ ի վրէժխնգրութիւն հոգւոյդ գիտացի որ է վե– 
րին շնորհացն է այս։ Վ^ասնորոյ ինքն բանն Ասաք|1–ա2ր ի ստեղ¬ 
ն՛ անելն զմարդն բանիւ զարդարեաց։♦ ♦ • Վ^ասնորոյ ղրանին վառ. և 
բորբոք պահելով զկայնակն* անմահանամ։ • * ♦ Տայսցանէ գիտացի 
լեալ զքեզք մեն իշխանդ Վ^ասպուրականի 9 որ թէպէտև– ի նախա֊ 
րարս ես թուեալ, սակայն ի տան է– թագաւորազունք 1ւ ազգաւ ես 
քաջ և նախնական9 և արգասաւոր սերունդ և. զարմ9 ոչ բանիւ 
միայն ուո.՝ճացեալ9 այն և ի գորն պատերազմաց ընդ առաջինսն 
թուեալ։ ♦ • Աա զխ^դիր աստուանասէր իշխանիդ որ վասն պատ ուա֊ 
կան պատկերի Տիրամօրն9 անմահ քոլին ազգի թողում լի շատ ակ»։ 
Նատ տարբեր չէ լալս մ անկ թուղթ ^որենացւոլն աո. ՕաՀաք (՝ա^* 
րատսւնի•—<ւՂանսպառ խաղացմունո աստուանտլնոցն ի քեզ շնոր֊ 
հացնք և զանդուլ Լոգւոլն ի վերայ քո իմացուանոցգ շարժմունս 
նանեայ ի ձեռն գեղեցիկ խնդրոյս9 լաուաջ քան զմարմնոյդ զհո֊ 
գւոլդ ընկա լեալ զ նանօթութիւն։ ♦ • • Ղի եթկ վասն բանին մեք9 որ• 
պէս ասիք պատկեր Աստունոյէ և դարձեալ աո֊աքինութիւն բանա֊ 
կանքէն է խոհականութիւնք և քո յալսոսիկ անհատ ցանկութիւն* 
ապա ուրեմն գեղեցիկ մտաՆութեամբ ղխոհականութեանդ քո վառ. 
և. բորբոք պահելով զկայՆակն* զարդարես ղրանն։ •• • Յաղագս որոյ 
հեշտաբար ընկալեալ զքո Ւ^Գէ^Գ՝ աշխատասիրեցալց անել ի կա֊ 
տարումնք անմահ ի լիշատակ թողուլ քեզ և որ զկնի քոյինքն են 
գալոց ազգք։ Ղի և֊ ազդի ե.ս նախնականիք և. քաջ և արգասաւոր ք 
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ոչ միտքն ի բանս և ի պիտանաւոր խոհականութիւնս , ալլ և ի 
մեՆամեՆ և– ի բա զու. մ գորՆս արմանափառսն։ 

(Խպէս ղի լա քանի ևս տեսնուի նմանութիւնն% հոս գլխակոր 
մասերն համեմատելով գնենբ։ 
ԹՈԻՂյ* ԱՌ ՕԱՀԱԿ ԲԱԳՐԱ– 

ՏՈԻՆԻ 
քէանսպաո. խաղա իմունս աստ- 

ուաՆալնոցն ի բեղ շնորհացն, 
և զանգուլ Հոգլոլն ի վեր ալ բո 
իմացույաՆոցգ շարժմունս Նանեալ 
ի ձեռն գեղեցիկ խնդրոլս։ 

Ցաա»աջ բան զմարմնոլդ զհո– 
գւոլգ ընկալեալ զՆանօթութիւն ։ 

Տփ եթէ վասն բանին մեբ*»9 
պատկեր Աքւաու&՚ք||*«* ապա ու¬ 
րեմն գեղեցիկ մտաՆութ եամբ 
զխոհականութեանգ բո վառ և 
բորբոբ պահելովզկ տլՆակն՝ զար* 
գարես ղրանն է* • • 

Հեշտաբար ընկալեալ զբո խըն. 
գիրգ աշխատասիրեցալց անել ի 
կատարումն, անմահ ի լիշատակ 
թողուլ զալս բեղ և որ զկնի բոր 
ինբն են գալոց ազգբ։ 

\Լզգի ևս նախնականի, և բաջ 
և ար գա սա լոր , ոչ միալն ի բանս, 
ալլև ի մեՆամեՆ և ի բազում 
գորՆս արմանա փառս է 

ԹՈԻՀք* ԱՈ* ՕԱՀԱԿ ԱՐԵՐՈԻ– 
ՆԻ 

ՀԼլոր գութիւն առատութեան 
աստուաՆալին Հոգւոլն շնորհաց 
որ է վերալ բո անգուլ մաացգ 
Նանեալ ի ձեռն արմանա փայլ 
խնգրոլսւ 

8առաջ բան զնկարագիր պատ- 
կերիգ և զտիպ մարմնոլգ% տեսեալ 
ի վրէմխնգրութիւն հոգւոլգ։ 
Վ^ասնորոլ և ինբն բանն Աււ– 

տուաՆ ի ստեզՆանելն զմարգն 
բան Էլ զարգարեաց։ Վ^ասնորոլ 
զբանին վառ. և բորբոբ պահե* 
լով զկալՆակն* անմահանամ։ 

Ալլ զխնգիր աստուաՆասԷր իր 
խանիգ որ վասն պատսւական 
պատկերի Տիրամօրն* անմահ 
բոլին ազգի թողում լիշատակ։ 

Աք^ալ ևս բաջ և նախնական, 
և արգասաւոր սերունդ և զարմ, 
ոչ բանիւ միալն ուռճացեալ, 
ալլ և ի գորՆ պատերազմի։ 

%մանութիւնս ալս եղաՆ է թերևս գլխաւորապէս առիթ ըն* 
Նալելոլ Ւ*որենացւոլ% զթոլղթն առ ՕաՀա^ \ԼրՆրունի։ է*ալց թող 
զի անվալել էր հարուստ մտաց Խորենացւոլն գրել երկու թուղթ 
առ երկու իշխանս, զերկոսին ևս ոչ իմաստիւ միալն, ալլև բա¬ 
նի ւբ գրեթէ նոլն, թող ասեմբ զալս% նմանութիւնն է ինբնին 
պիտակ, ստորին և անլաջող, օտար ի մութ, բալց կիրթ հելյենա» 
բան ութ են է թղթոլն առ Սահակ Ւագրատունի, լետին գարու ճաշա– 
կալ, որոլ ապացոլց են ան՛ճահ բանբ, որպիսի են Հլորգութիւն ա– 
ռատութեանն, որ է աւելաբանութիւն, աարմանափալլն, նմ անու¬ 
թի ւն (Լար մտնա փառն աՆ ականի Ւ1որենացւոլն, րաքց խորթ և ան– 
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Հարմար գո լականին —արժանափալլ |*խնդիր♦ նոլնպէս * անլարմար 
ե մէոաց աՆ ականն Հան գուլ* , որ առ. ^որենացւոլն է վերադիր 
շարժման• նոլնպիսի ե Հվրէժխ նդրոլթիւն* հո գլոր իբր եռան դև 
կամ նախանձաւորութիւՖ, և ի վեր բան զամենալն՝ ռամկական 
շազկասլն որ—ստորին գարուց նշանակ։ ք*ալց բան զլեզուն աւելի 
լա քանի տպացոլց կու տալ թուղթն* թե է դորՆ հարիւրաւոր ամօք 
լետոլ բան ղխ որենացին։ Հեղինակն յետ կոչելոլ զԱրՆրունիս Հագ- 
դալ քաջ և նախնական, և արդա սալոր սերունդ»։ կը լար է* «0|ք 
պես երկուց մարգոց լինելութեամբ երկիրս հաստատեցաւ ալս պես 
ի ձեռն երկուց տանցդք Ա||Նրունեաց և ֆագրատունեաց, ալս (Հար 
ոց) աշխարհիս սերունդք բնակեն։ Եւ որպես երկու աչք զբոլոթ 
մարմինն զարդալ։են% ալսպէս երկու կոզմանքդ, արևելից (ւ հիւա 
4»իսոր լուսաւորին• և որպես երկու ձեռք միացեալ ի դորՆ պիտոլ– 
անան% ալսպէս և երկիրս Հալոց ի ձէնջ գոլանալ։ Եւ. որպես ի վե– 
րալ երկուց ոտից բոլոր մարմինն հաստտտի% ալսպէս և. ի ձեռն 
երկուց տանց (Ւագրատունեաց և ԱրՆրունեաց) ամենալն ազգք 

հնազանդ լինելով ի մի մարդ կատարեալ ի քրիստոս լինին։ 
Եւ. դուք երկոքին ցեղք ընդ միմետնս միացեալ անշարժ կալք*։ 
Ել իսկոլն կը լաւելու• Հ՝$եզ ասեմ, իշխանդ ԱրՆրունեաց• եցոլց 
ինձ Տէր։ զի 1ոըզ–ԼՈԱ քո& երեք եդյբարք վասն քրիստոսի ի մահ 
մատնեալք երկուքն արեամբ վկալք չինին քրիստոսի, և մինն վրխ 
պեալ ի նոցանէ և. ոչ լալս մ վալելե* Վասն նոցա Ասա ուա&՜ զթագն 
թադաւորի ն Սենեքերիմալ լորդիս քո դարձուցեալ լերկարաձգէ /էք– 
կրէ *։ Հեղինակն մոռանալովք թե թուղթն է աո֊ Սահակ Ա^ւՆրունի, 
և ոչ առ 0ահակ Ւադրատունի՝ լանկարՆ կը դարձունէ ի*֊ր կար– 
Նեցեալ մարգարեութիւնն առ Ւադրատունին ասելով• «Եւ ք^ագրա¬ 
տուն ւոլդ ասեմ• չիշե $եը ղբանն իւր$ եթե Փ՝ագաւորք ի քեն 
ելցենք և թագաւորեք ի 0՝ուին*։ ք1մանք լալան ի մ արգարէութիւն 
կը տեսնեն լալսմ։ Արդարև, ըստ աւանդութեան, որ կը թուի լխ 
նել ստոլգ% երեք իշխանազուն եղյբարք ԱրՆրունիք, 0ահակ, Հա¬ 
մադաս պ և Մերուժան, ստիպոլելով լուրացութիւն հագարացի ոս– 
տիկ անկն (786)% առաջին երկուքն նահատակեցաէր, իսկ երրորգնք 
Ս երուժան, ուրացաւ, ալլ լետոլ սպանաւ ի Գաւթե ումեմնկ Մ 
11 իկոն են է է (՝այւյ առողջ քննադատութիւնն զալս կարՆեցեալ մար- 
գարէութիւնէ ինչպես նաև ղառաւելութիւնն զոր կու տալ թուդ 
թրն երկուց ցեղից, ( ագրատունեաց և ԱրՆրունեաց, իբրև երկուց 
տիրող իշխանութեանց՝ ապացոլց միալն կրնալ համարել, թե 
նակ թղթոլն չէ ոչ լառաջ և ոչ լետոլ քան զժ* դար, ալսինքն 

ալնպիսի ժամանակ, մինչդեռ կանգուն Էբ թադաւորութիւնն ՝Ա,ր– 
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Նրունեաց (908 —1021)։ քՀալս կը ցուցնէ ասելն• հւԱսաուաՆ ղթագն՜ 
թագա լորին \)ենեքերիմալ լորդիս քո գարձուցեալ լերկարաձգէ 
լերկրի»։ Անուե ասորեստանցի թ՜ագավորին կրնալ տալ կարնել, թէ 
հեղինակ թղթոլն էր առ 0ենեքերիմալ Արնրունւով (1003—>1021)* 

Գալով թղթ"քն ալն մասինք որ կը թուի լինել իբր պատմա¬ 
կան՝ ասեմք« Օ՜ր չափ հակառակ է առողջ քննագատութեան ըն–֊ 
գունելք թէ բազուկ մի հրաշիւք զատ ո լելով լար մ կան է՝ գարձեալ 
միացտւ հրաշիւք, կամ թէ մարգ բռնելով պատկեր ընգգէմ արե¬ 
գական՝ կարաց վեց ժամ ար գելուլ արեգական լոլսը, կամ թէ գուր– 
սէն տան մը կրակ տուողներն ալրեցան, և տունը մնաց անկէզ* 
որ չափ հակառակ է, ասեմ ք, ալս ամեն ալն առողջ մտաց՝ նոլնչափ 
հակառակ է ընղուներ թէ 8ովհաննէս աւետարանիչ էր քաջ պատ¬ 
կերահան ք նկարեց զպատկեր հուսին ի փալտի 1ւ ստիպեց զ^ոլսն՝ 
տալ հրաղագորե զօրութիւն ալն պատկերին• թէ ^ոլսը ղիջաւ աղա- 
չանաց նորա« թ՜է առաքեալք երկիր պագին ալն պատկերին, էոբոբ 
վերալ իջան էր լոլս լերկնից. թէ Ւաբթողիմէոս տռաքեալ կը շըրա 
ջեցունէր ալն պատկերն ընգ իւր, շինեց եկեղեցի ի պատիւ պատ¬ 
կերին, հաստատեց վտնս, կարգեց կուսանս ի սպասաւորութիւն 
եկեղեցւոլն, նաև. եպիսկոպոսս և. քահանալս ի հովուել զհաւատա– 
ցեալսյ ալլովքն հանդերձ, զորեք՝ որ հակառակ են ոգւոլ քրիս– 
տոնէութեան և առաքելական պա շտ աման, մանաւանգ առաքելսյ 
գարուն, որ չափ գիտենք ի պատ մ ութ են է նախնի քրիստոնէութեան 
(Տովհ, Գ. 24, Գորն՜» 3, 4)* Վ^անականութիւնը չէ հին քան 
ք1)** գար, իսկ պատկերներով լարգ և. պտղածն՝ ևս աւելի նոլւ* 
Գաղտնիք թղթոլն առ Ս ահակ Արն ր ունի, որ չափ կը տեսնուի՝ սա 
է* Օարեպաշտ խաբէութիւնն, որ սովորական էր հին եկեղեցական 
մատենագրութեան՝ կը թելագրէ անանուն ումեմն գրել ժ* գա¬ 
րուն, թերևս վկա լա բան ութ են է Լվէպ) ուստեք կամ ասորական 
առասպելէ աոնլով ղպատմութիւն պատկերին Լոգեպք վանուցւ 
Լեղին ակն, որպէս ղի լալէգի երևցունէ գորնը՝ կարևոր կը համարի 
հրատարակել զալն լանուն հին և համբաւաւոր հեղինակի ուրուք* 
և ով կար ալնպէս երևելի լազգին հնութ՜եամբ և համբալով, ոչ 
մի ալն իբրև մատենագիր, ալլև իբրև պատմաբան—ըստ աւանգու– 
թեան ասեմք—ինչպէս Ւ1որենացին• ուստի գորնը կը հրատարակ– 
ուի լ անուն Ւ1որենացւոլն• և որպէս ղի վերնա լ ամէն կա սկան 
խաբէոլթեան% գորնը կը ցուցուի գրուտն՛ ճիշգ ալն պարագանե¬ 
րով ազգեցութեամբ որովք ասի գրուտն՜ բուն Պատմութիւն է^որե– 
նացւոլն։ Աստ ևս, որպէս անգ՝ անուն իղխանին որ կը խնգրէ ըզ– 
պատմութիլն պատկերին ի ^որենացւոլն՝ է 0ահակ* սա ևո, իբրև 
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զառ աջին 0 ահակն՝ անձամբ անՆաէ։օթ է ^որենացւոյն. առ. սա ևս+ 
որպէս առ առաջինն% կը գրուի թուղթ՜ գրեթէ միևնոյն իմաստիւ 
և բառերով« պարագաներ% որ կը քալելուն մանաւանդւ բան կը 
բառնան կասկաՆը։ Ւայց զիարդ և իցէ՝ թուղթն առ ՕաՀա^ Աք– 
Նրունի, իւր բոլոր առասպելներով և անվաւերութեան լալան ի նը– 
շաններով՝ կ*ընդունուի ազգէն իբրև. գորՆ ^որենացւոյե, և որ 
զարմանալին է% իբրև այնպիսի կ*ընդունուի նաև «հայկական հնա– 
խօսութեան գիտութեամր պատկառելի» գլուխներէ, որպիսի էին 
Ջամչեան և Ննճինճեան ։ 

Թէ ի լերինս Անձևացեաց, ի Սարբնադ բար կամ *Նալ>բնաբար 
կոչեցեալ տեզւոջ կար մեհեան կամ կուռբ Աէտահտայ, զոր որպէո 
թէ կորՆանեց Ւարթողիմէոս, և թէ պտշտօնեայբ չաստուՆոյն կոլ 
տային կախարդական Նրարներ կամ գեղեր ի ժամանակս հեթանո- 
սութեան% չէ ան հա լան ական։ Սակայն չէր ւքարթ հեղինակի թրղա 
թոյն, եդեալ ևս թէ էր \°որենացինք գիտել զայս։ Նսկ թէ ի կոր֊ 
Նանել ֆարթոզիմէոսի զմեհեանն, դևբ կարձակէին բարեր, հանե¬ 
լով ՛ճիչ և գոչիւն սաստիկք ա« է նմանսւթիւն Ագաթսանգե¬ 
ղս սիր ուր յաճախ կը պատմուինք ի կորՆանել Գրիգորի զմեհեանս. 
կռող՝ դիւաց երևել կերպակերպ նմանութեամբբ, դնել մարտ պէս– 
ւգէս զինուբ ըսա օրինակի հեՆեալ և հետևակ զօրաց, նետս և բա֊ 
րինս տեղալ ի վեր այ մարդկան, և ի վախճանի անհետանալ ճչիւբ 
և աղազակօբ (Ագաթ* ՃԸ* ՃԹ, 

ՀԱ. սակայն տարակոյս, թէ *Նարբնաց բարնք ինչպէս նաև 
^ճանգուառ և Ագռաւաց բար, էին տեղիբ ի լերինս Անձևացեաց* 
վերջին երկուբն% իբրև բերդբ, իսկ առաջինն% իբրև վէմ մեՆ, հա֊ 
ւտնականապէս նման սալի դարբնաց, յորմէ առաՆ էր թերևս ա֊ 
նոլնը» սակայն չէ ամենևին բանաւոր ընդունել, թէ կռան ահա֊ 
րութեան ձայներ է, որ կը լսուէին անդ ի խաբէութենէ գի լաց* 
կոչուաՆ էր այեպէս* բայց եթէ հարկ է ասել թէ—եթէ արդարև 
կը լսուէին այնպիսի ձայնբ-տեղին էր բերան հին ինչ հրաբխոյ* 
զոր տգիտութիւնն և սնապաշտութիւն կ՝ ըեՆայէին գի լական ինչ 
զօրութեան, համարելով զտեդին, Նուխէն և ձայներ էն որ կը լսուէին 
ի ներբուստ ի խորոզ անտի՝ իբրև դարբնոց դիւաց, և այս պատ¬ 
ճառ ալ կոչուաՆ էր Ղ^արբնաց բար։ Սակայն այն զոր ասացաբ յա– 
ռաջա գոյն՝ կը թուի հաւանականագոյն ըստ մեզ։ 

Ւնչ որ ըսինբ զպատմութենէ պատկերին* զնոյն պարտ է ա- 
սել Հռիփսիմեանց պատմութեան համար, որ է նոյնպէս առասպե¬ 
լական և գորՆ տգէտ խաբեբա ,է, ամէն ողջամիտ ընթեյ։֊ 
ցող կարդալով առաջին էջը միայն, կը տեսնէ գորՆին բնութիւնը% 
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գնենք* նախ համառօտութիւնը մեր արգի լեգո սալ, ապա բնագիրը 
քաղելով։ (էսա բանից հեղինակին* որպէս թէ Գաւիթ ոմն (որ հա¬ 
սարակաց անուն է պիաակ անձանց) գրաՆ էր Լռիփսիմեանց պատ– 
մութիւնն առանձին մատենիւ ՆկղեսիտստԷս անուն9 ղոր որպէս 
թէ չկրնալով թարգմանել հալ հեղինակն % կամ անուանևալ Խոլլե¬ 
նացինք եերութեան և հիւանդութեանն աղագաւ՝ համառօտիւ մի– 
ալն առաւ՝ ինչ որ (Լգաթանգեղոս թողաե էր։ Ըսա պատմութեան 
ալս Գաւթի՝ ԼռիփսիմԷ էր Օգոստոս կալսեր ցեղէնք ինչպէս նաև 
Գալիանէ սնուցիչ նորաք որ էր մալր վանաց լանուն սրբոլն Պօղոսի 
ի Լռ ոմ9 և նուիրաՆ էր զԼռիփսիմէ կուսան չքնաղագեղ (Լստուա– 
ՆաՆնինյ կախելով ղպարանոցէն նորա խաչափալտէն մաս մըք որ 
թաթաւեալ էր արեամբն քրիստոսի ք և ղոր Օակոբոս առաք ևալ 
եպրաւր Տեառն կտրաՆ հանած՛ էր է*աչէն ըստ խնգրոլ Պատրոնի– 
կեալ տիկնոջ։ Նրբ կա լսեր ական տունէն կը խորհէին առնուլ զԼռիփ– 
ոիմէ ի տիկնութիւն վասն սքանչելի գեղոլն9 Գալիանէ իմանալով 
ղալս Լոգւով սրբով% կը փախցունէ ղկոլսն յԱւղեք սանդր իա 9 անտի 
կ9երթալ լԵրուսաղէմ լերկրպագութիւն 0* տեղերունք նախ ալրին 
ուր Ննաւ քրիստոս ք ապա ի գերեզման (Լստուաեաենին ի Գեթսե– 
մանիյ և կը մնալ հոն ամիս միք մինչև կ9առնու հրաման ի տես– 
լեան% երթալ ի Լալս լերկիրն (Լրարատար ի բաժին սրբոլն Թ»– 
գէոսի։ Ծարիամ կը հրամալէ նոցա առնուլ ի միասին փալտեզէն 
պատկերը, որ փոխման օրը գրուաե էր նորա երեսաց վրալ։ (Պա* 
րագալ մը որ կը ցուցնէ9 թէ պատկերամարտից գարէն ետքը գըր~ 
ուաՆ է պատմութիւնը)։ \Լնտի (Նրուսաղեմէ) կու գան լնդեսիա 
երկը պա գել փրկչական պատկերին։ Օմանք լընկերաց նոցա կը մնան 
լՆգեսիա ի մեՆ եկեզեցւոջն (Լբգարու, հիմնեալ ի Թ՚ագէոսէ• աԱքԼ 
կու գան ի Գարանազիս և կը բնակին Օեպուհ լերան 11 անեալ ալրք 
կոչուաե տեղը։ Էին աւելի քան եօթանասուն որ ելան ի Լռոմէ 
(ալսինքն բանակ մի կանանցի ալլք մնալով ի Հուոմ՝ կատարեցան 
հրամանաւ Գիոկղետիանոսի։ Գարանաղեաց գաւառէն ելլելով՝ Լռիփ– 
սիմեանք կու գան բազմութեամբք ք ահ անալի ց ի հղնունիս 9 կը 
բնակին ի քաղաքին \°լաթ9 ապա կ9երթան ի Մոկս ի տեղի մի կո– 
չեցեալ Ս* 1*ա^ւ Հոն կը թոզու Գալիանէ խաչը կոչուաե տեղ 
մի9 ուր լետոլ սուրբն Գրիգոր հաստատեց վանս։ \Լնտի երթալով 
գաղտ ներկրի անուանեալ գա լառ մի9 ուր կը տիրէր աչացաւ՝ հա– 
լաեեցին ախտը9 բղխեցուցին երկու աղբիլր9 կարմիր և սպիտակ 
ջրօվ9 որ մինչև ցարդ9 ասէ9 կ*օգնէ աչացաւի։ Այծ լերան վրալ 
կը պատմենք ասէք \Լսորիք9 թէ հանգեաւ տապանն։ Սղոցաձուկն 
մի պատահելով կեցուց հոն տապանըք և տեղին կոչուաե է Փ*մնիս9 
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որ կը նշանակէ Ութ հոգիք, որ հր թէլ եզելոց ի պատանին։ Հոն 
սուրբրն շինեցին խր՛ճիթներ, ապա երթալով բնակեցան է Տմորիս9 
Նառաւէտ ընկուզուտ տեղեր։ Անա|ր եկան ի բուն Հայս9 ի 
յի Մշկունեաց լերինք ուր կ"»յին մշկապորտ այեեմունք, և բորոտ¬ 
ներ՝ զորս բժշկեցին քահանա յքք ուր և բղխեցաւ աղբիւր հրաշիւք* 
նւ եերագոյնք ի կուսանաց մնացին հոն մինչև ի վախ՛ճան իւրեանց։ 
Անտի զնացին էեզր ք՝ժունեաց9 ուր մնացին ոմանք > կոչելով զտեզին 
0» Տիկին։ Ապա եկան Ազյւաւաքար կոչուաե տեղ մի9 ուր գտան 
հաւատացեալներ և պատկեր մի Տիրամօրն։ Անտի գա ցին Պաղատոյ 
անուն քերան գլուխըք ուր էր տուն Արամազգալ և Աստղկան♦ ան¬ 
տի ուրիշ լեռ. միք անուանեալ Տուն կրակի։ Լոն որ^ացեալ էին եր¬ 
կու վիշապքց որոց կր զոհէին բնտկիչքն ադռունս և պատանիս։ 
Դևք կը գորՆէին հոն ահագին թնգումներ և կայթումներ ք և խո¬ 
ռոչներ ու մ էջ կային անհնարին թունաւոր օձեր և կարիճներ։ Հոն 
հասնելով կուսանք հալաՆեցին դևերը, որ վւձյ վայ կարգալով փա¬ 
խանք իսկ օձք քարացեալ մնացին մինչև ցայսօլւ» ասէ մեեանուն 
պատմիչն։ ^ևք փախան յերկիրն Ս*արաց, իսկ պատկերք կո֊ոց փը1ա 
քեցան զօրութեամբ \Ըաչինք մինչև հաւատալ բոլոր բնակչաց։ Ա^* 
տի երթալով գէպ ի հիւսիս՝ եկան *\ոլ։իթ կոչուաե գի*֊ղ ժի, փըշ~ 
քեցին զկուռս, սատակեցին թունաւոր օձեր էէշանալ \°աչին, գիւաց 
տղբիւրը ցամաքեցուցինք ուր յետոլ 0* երկու եկե¬ 
ղեցի ք և կանգնելով սեղան* թողուց հոն զիլբ գօտին և զգա լա¬ 
գան։ Ապա գալով ի Տոսբ՝ հանգէպ Վան քաղաքին շինեցին խըր* 
ճիթ, և հոն պահելով ^*աչը ա պա լին եցան ի Վայւա^այ» քանզի 
չսեցին թէ ի խնդիր էին բռնել զևոսա։ ԱյՆ տեղն է (\ւրբաթայրք9 
որ այսպէս կոչուաե է% վասն զի երկու քահանա յք, որ էին Հռիփ– 
ռիմեանց հետ, ուրբաթէ ուրբաթ մատուցանելով պատարագ Հբաշ– 
խէին արժանաւորապէս սուրբ կանանցն զաէ արմին և զարիւն Տեա– 
ռըն*։ Մեր սքանչելի պատմիչն ինչպէս կը տեսնուի, իւր առաս– 
պելաց շղթայն հիւսելու այլ ևս անկարող իւր արքայազուն կու- 
4։անաց մնացեալ պատմութեան համար կը ղբկէ զընթերցողն առ 
Ագաթանգեղոս«— «Վաւ#Ն կատարման և չարչարանաց և նահատա¬ 
կս ւթետն երանելեացն յԱյրարատեան գաւառ ի 1Հաղարշապատ քա¬ 
ղաքի՝ ուսցիս յԱգաթանգեղեայ պատմութեանցն»։ Ա^ա և բնագիրն, 
զոր ինչպէս ըսինք՝ կը գնենք քաղելով«— 

«Տաղագս զանազան տեղեաց և գնացից և վարուց սրբոց Լռիփ– 
Քէիմեանց ի բազմաց մատենագրաց Տունաց արարեալ քննութիւն, 
և իմացեալ որ (ինչ) հեռի էր ի ստութենէ և լի ճշմարտութեամբ 
կարգեցի քեզ (ի) գրոցն որ կոչի *Նտւթի Լռոմայեցւոյ, ղէք111 եկղե– 
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սիաստէս, զոր կամեցեալ իմ թարգմանել և֊ ոչ ժամանեցի» մնաք 
ալլում տեղւոլ և իմաստնոլ։ *Լի ես մահկանացու գոլով, Ներ (ւ 
հի լան գոտ, **» սակաւ մի երկրորգեցի ի նոլն գրոց, լոր մէ քար֊ 
տուզարն թոզեալ (էր) Ագաթանգեղոս ։ » • • Եւ արդ ի նոլն գիրս 
(Ղ՝աւթի) պատմի, ի թագաւորական տոհմ է գոլով սրբոլն% \Լլգոսաոս 
կա լսեր՝ լինի և Գալիանէ ի նոլն ցեզէք աո.աքինի և զարմանալի 
հօր և մօր դուստր։»*» \1րքն որպէս թէ աո֊աքեալք, լաւութեաՆ 
նախանձ ունէին9 և կանալքն զգա ստանա լին, նախանձ ուևելով Աււ– 
տուաՆաՆնին։ *»» Տալսցանէ գոլով և Ննոզքն սրբոլն Լռիփսիմեալ* 
սան լա լա զան էն լեալ սրբոլն Գալիանեալ, որ էր մալր կուսի ց վա• 
նականաց ի Լքլովմ ի վանս սրբոլ աո֊աքելոլն Պաւզոսի»» * ուր և. 
ա11Ք 1^տ նորա աշակերտեցան, լինելով անձինս երեք հարիւր, պա֊ 
հելով զհրամտնս աո.ա քելոլն։ Եւ ալսմ տեզւոջ տեսուչ գոլով Պ՝ալի֊ 
անեալ սնուցանէ առ. ինքեան զՀուիփսիմէ ի մ էջ զգաստացելոգ 
կուս անացն, որ և լարբունս հասեալ, տեսեալ ի նմա զհոգւոլն մեՆ– 
անձնութիւնն% անուանէ գնա աղախին գոլ սրբոլ \\»ս տուտե աննինջ 
և տալ գնա ոլխտիւք և ազօթիւք նրա ուա լել \Լսաուաեաենին։ Աքր– 
կան է և. ի նմին պարանոցն խ աչ զսրբոլն Յակովբալ, զմաՆեաչն սաէ– 
րունական արեամբն, ի կենաց փ ալտ էն հտտեալ վասն խնդրոլն՝ 
Պատրոնիկեալ տիկնոջ, որ և ինքեան գոլ պահապան ի ձեուն նմին 
եղբոր Տեառն, առաւել փափաքմամբ և երկի լզի ւ առ.եալ արկանէր 
ի պարանոց սրբոլ մեՆին Լոփփսիմեալ, որպէս և լալնժամ լականջ֊ 
սըն (հեբեկալ զգինդսն% հարսնանալ հօրն հաւատոց \ԼբրահամուՒ 
թէպէաև. ոչ նման, ալլ ևրկորին ի խորհուրդ եկեղեցւոլ* և. ալս֊ 
ալս չափ։ 

ի հասանել լուզման ժամանակին, վասն աղե ուա կան 
ազգին ե. սքանչելատեսիլ գեդոլն, որ և լաշխարհի փաԱէր 
Ւ§ոըհէին առնուլ ի պատիւ տանն Հո.ոմալեցւոց ի թագուհութիւն 
աիեզերապետութեան։ Եւ Ղ՝ալիանեալ իմացեալ հոգւոլ ակամբ ա֊ 
/լեալ գնա փախչի լՆգիպտոս լԱղեքսանդրիա, և֊ անտի ելանէ |Ե– 
րուսազէմ երկրպագեալ սրբոց տեզեացն որ անդ։ Եւ երթեալք ի 
լալրն աղօթս և պտղատանս մատուցանէին աուաքֆ սրբուհ ւոլե* 
օգնել կ ուսին վտանգելոլ 1լ փտխուցելոլ, որ եղ1ւ նորա աղախին ի 
ման կութեն է։ Եւ գնացեալ անտի ի Տ*եթսեմանի ի գերեզման Ա»ա– 
ուաեաՆնին, և անդ աղոթելով ասէր» \քալր լուսոլ կոլս անարատ, 
որ կուսոլթեանց ես վերակացու և սրբութեան օգնական, ընկա է 
զաղա չան աց աղօթս լանարժան աղախնոլս, և ղոբգի հ°գսո1 ի^ո§ 
ղոր սնուցի քեզ տուեալ աղախին* զգաստտցեալ արդարտցո արժա– 
նաւորապէս, և մի տար փորձել օտարին, և. մի տացես ա դա եղա– 
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“նալ անձամբ ի ձեռն պիղե թագա սորալն, ղի մի1 ուխտս մեր որ 
.աո. քեզ է՝ խափանեսցի։ Ա/չ լիշեա զպանդխտութիւն իմ և֊ զՆուփս 
ի կենցաղս մեր որ վասն քո, լի շեա և զչար շարանս որդւոլ քո և 
ԱստուՆոլ մերոլ, և ողորմեա մեզ, վասնորոլ զքեզ օրհնեմք։ եւ 
երկրպագելով ԱստուաՆաՆնին և բազույՏ արտասուս հեզեալ, մնա¬ 
լով անդ ամսՉրեալ ժամանակաւ։ Ասքա տեսիլ երևեալ սբբոցն, և 
հրաման առեալ գնալ ի Հալք լերկիրն \Լրարատեան ի բաժին Թա– 
դէոսի առաքելոլև։ Եւ. զոլա տկերն փալտեղէն, որ եդեալ է լերեսս 
իմ լաւուր փոխման իմոլ ղնա խնգրեսջիք, կատարեալ զընթացս 
ձեր արեամբ։ 

«Եւ գարձեալ անտի խնդութեամբ եկին լԵգեսիա քաղաք, 1ւ 
■երկրպագեալ փրկչական պատկերին և. լցան ոլրախութեամբ, հա• 
ժարեցան տեսեալ զք^անն մարմին եղեալ։ Գարձեալ սքանչելի տե¬ 
սիլ երԼւեալ լորգորէին ի ՛ճղունս։ Եւ ալլ կան ալք ի նոցանէ մեկ– 
նեալք մնացին ի նմին քաղաքի ի մեՆ եկեղեցւոֆն Ս*բգարու, ի 
հիման սրբոլն ք^ադէոսի կրօնաւորեալք։ 0ապէս և անտի ի Կարա¬ 
նա ղեաց գաւառին կացեալ ի խորշ լերինն Աեպուհ կոչեցեալ, որ 
•անուանեցաւ Մանեալ ալրք։ 

օ\Լլելի քան զեօթանտսուն հոգի զսրբոցն ասէ պատմագիրս 
ելեալ ընդ նոստ ի Հռոմտլեցւոց քաղաքէն, որք բնակեցան ի տե¬ 
ղիս տեղիս։ Նսկ զսրեղին կալեալ ալլոց քերցն, և քոլր Գալիանեալ 
Նւյզոլի անուն, մ իաբանեալ քերբքն կատարեցան բարի վկալու– 
թեամբ ի Գիոկղետիանոսէ ամբարշտի, ղթոլնս չարութեանն ի նո– 

թափելով, որք եղեն վկալք քրիստոսի, լաղագս ոչ ըմբռնելոլ ի 
Վարկս մահու զմեՆ առաքելուհին։ Եւ. բազում տառապանօք գնա– 
ցեալ եկին ի Ւղնունեաց գաւաո֊, ի քաղաքն ^լտթ, երեկօթս արա- 
վէեալտ Եւ. անաի փոխին, և գնացեալ ի գաւառն Մոկաց, Սուրբ 
1*աչ կոչեցեալ տեղի, որ և մեՆ սքանչելիս կատարեաց Ս*ստուաՆ ի 
ձեռն նոցա պատ ուա կան սուրբ ^աչիւն Եսալեալ և Գանիելի, որում 
ես և դու հասու, Լւ մեզ երկրորդել զքէ է։ Աճաւն կոչեցեալ տեղի* 
դի լաց լցեալ պաշտմամբ, հասեալ անդ առաքելանման քահանալիցն 
4ւ սրբոց կուսանացն զընդդիմամարտն արգելուին զձիոցն, լորում 
գալրագնեալ դիւացն% դիմեալ ի վերալ խեզէին, ՆռԷին, պն շատ էին 
ղպաշաօնեալս իւրեանց, որ և. անդ առա քելան շան քահանալքն 
հալաՆեալ ղնոսա, և. քան դե ալ զպաշտամունս նոցա% բժշկէին զխե– 
ղեալսն• վասնորոլ տեղին կոչեցաւ լորում թողու զխաչն իւր 
սուրբն Գալիանէ ախոլեան դիւաց որ էր ալազա կին, որ և զտեղին 
յետոլ հաստատէ վանս սուրբն Գրիգոր։ 

*Եւ վասն լա լան ի անուանն նոքա գաղտ զնացեալ րնդ մ ^ 
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՚Կորդուաց ընդ լեառն Սողոփ, ի Ւերկրացւոց գա լառին, և ախա 
աչացաւութեան զեռաս տագնապեալ* և կացեալ լազօթս երկու աղ֊ 
բերբ բղխեցան, որ է ժանգ ջյրոլն կարմիր և սպիտակ, և մինչև 
ցայսօր օդն է– աչացաւաց յանուն սր բուհ հացն։ ք՝ա/յ ալս լեբին ասֆ 
յԱսորւոց, թե ի նուազել ջուրցն հեզեզաց ևհաս տապանն ի գլուխ 
լերինն, որ կ Աարարադալ, և ընդ մէջ անցեալ սղոցաձուկեն ար– 
գելու գնալն• և անուն բազա բա գ եղքն կոչեցալ ք^րմնիս, ալսինբն 
թե ութ ոգիբ ելին ի տա պան էն։ 

«Նսկ սրբոցն յապահովացեա լբ խր՛ճիթս շինեալ բնակեցան։ Եւ. 
անտի գնացեալ և օթևանս արարեալ ի վտակս գետոլն մօտ ի կա¬ 
մուրջն ի կողմն Տմորեաց, ի եառաւէտ ընկուզուտ տեգիս է Եւ անտի 
փոխեալ ելանեն ի Հայաստան գաւա ո֊է ի խորին խորշ չերին Մրշ– 
կունեաց։ Ի սմա ասի ալեեմունս մշկապորտս լինել, ուր և բազում 
ուրուկս հա լաՆականս գտեալ բժշկեն զնոսա սուրբ \^աչիւն ըե– 
տրեալ բահանալբն, ուր և ի ՏեառնԷ աղբիւր շնորհեալ նոցա* և 
չաչս մ աեղւաէ կալին եեր կանաչբն մինչև զօր կատարման իւրեանցէ 
Եւ չոլեալ անտի և կացեալ լեգր ք՝ժունեազ կալին անդ բազում 
աւուրս* և անտի փոխեալ բնակեցան լալնկոլս գետոլն մօտ ի լակն 
լորդաբուխ, յորդորեալբ ի շնորհաց 0* Հոգւոլն, բազում աւուրբ 
անցուցանելով, զուարճացեալբ ի տեզւոլն բարեհամբաւութիւնն է 
Եւ ապա աստ տլլբ ի նոցանէ կացեալբ, որ անուանի տեղին \3ուրբ 
Տիկին։ 

«Եւ անտի |աուա| անցեալ, ուստի հոսի գետն բովանդակ, որ 
փոբրագոլն չար ջուրբն հոսեալ ի լերանց Հանգուարալ, որ կոչի 
\\>գռաւաբար* և գարնանային ուղխբն գետացեալ գան յօժընգա* 
կութիւն գետոլն մեՆի որ կոչի Տիգրիս, հասին ի տեգի մի և գտին 
սակաւ ինչ բրիստոնեալս, ձևանշան ուզելով զպատկեր Տիրամորն, 
որում երկրպագեցին ուրախացեալբ, և տալին գոհութիւն սրբու- 
հւոլնէ Եւ սակաւ աւուրս կացեալ, ոչ կամեցեալ հաւատացեալբն, 
ևրկուցեալբ ի կասկաՆանացն, և նոբա գնացին ի գլուխ լերինն 
Պաղատոյ, զոր աս էին սաստիկ լոլժ ի նմա լեալ դի լացն, տուն 
\\րամազդալ և \\ստղկան մեՆարԷին։ Եւ լաճախ պաշտամամբբ տօն 
կարդային որ ե Պաղատ։ Եւ անտի դնացեալ ի խորաձոր զառ ի 
ի վայր լեռն էն լարեգականն կոյս, սակաւ մի առ ի կողմն հարա֊ 
ւոչ, ի կատար լերինն որ ի վայր իջանկ, տուն կրակի, անլագ հրոի 
անդադար այրման աստուաՆոցն« և բարինս հոսեալ լակն լորդա• 
բուդխ աղբերն, որ բզխե լոտն լերինն, որ կ լառաջս խորավիմին, 
որ կոչի տեղին ք՝ութ։ ՝$անզի վառեին զկրակն բոլրն, և զադբիւրն 
եղբայրն։ 
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«Ել յայրս քարին որջացեալ կային վի շապք երկու.9 դիւացեալք 
և սևացեալք9 որոց աղջիկ կո1ս ե. պատանիս անմեղս զենուին։ Ահ– 
նոցիկ արեամրն զոլարճացեա լ դևքն և բագնօքն9 հրովն և աղ• 
բերբն% ահագին իմն տեսիլ և փայլումն և թնգմունս /ւ կայթմոլնս 
գորՆէին։ Եւ ի մէք խորաձորոցն օձք և կարիճք լի թ՜ունավոր մա– 
հաբերին լցեալք։ ԱՆքւ հասեալ սուրբ կան անցն ք և աղօթիւք և 
արտասուօք ի յերկինս հայեցեալք9 առեալ զսուրբ նշանն և ի վե– 
ր այ կացեալ աղբերն՝ և փախստական եղեալ դի լացն ի բագինն ան¬ 
կան էին 9 վայ զվայիւ ազաղակեալ։ Եւ ի լեռն է ի լեառն ոչ այլ ինչ 
լսիւրյ բայց վայ զվայիւ ճիչեալ։ Եւ նոքա ընգ մ էջ ձորոյն անցեար 
օձք մարմնալորք քարացեալք կան մինչև ցայսօր։ Եւ ի բագնտցն 
փախուցեալ դևքն անկան էին յերկիրն Մարաց։ Եւ զւպատկերն փըշ– 
րեալ զօրութեամբ սուրբ Հ*աչին* զոր տեսեալ գեղջն% հաւատացին 
ի քրիստոս ի ձեռն սուրբ երանելեացն։ 

«Եւ անտի ելեալ և ընդ հիւսիսով իջեալ եկին ի գի*֊ղե **ր 
կոչի Կորիթ։ քէկուռսն փշրեցինք և զօձսն թունաւորս ոպանին նշա– 
նաւ սուրբ )Ըաչիւն9 և զաքլբիւր գիլացն ցամաքեցուցին9 զոր և յե– 
տոյ զտեզին սուրբն Գրիգոր շինևաց եկեղեցիս երկուս։ Եւ ի ^որիթ 
փալտեղէն սեղան կազմէք և նշան թողոլ անգ զգօտին և զգաւա– 
զանն իւր։ Նսկ սրբոցն ի Տոսբ գաւառ ելեալ զսուրբ նշանն թո– 
ղուն հանդէպ Վ^անի, ի հարաւակուսէ լերիննք փոքրագոյն խր՛ճիթս 
շինեալ վանաց« և եդին անդ վասն կա սկահ՝ի հալաեանաց ի վեր այ 
կացելոց։ Եւ անդ ի լեառն Վ^արագ ամրացեալք9 զի լուան խնդիր 
լինել ինքեանց9 ցան և ցիր ի խորշ լերինն բնակեցան9 արարեալ 
իւրեանց գետնափոր դադարս։ \Լյսպէս երկուք ոմանք ի քահա– 
նայիցն սրբոց բնակեցան ի նմին տեղւոջ մինչև ցօր կոչման և կա¬ 
տարման իւրեանց առ. քրիստոս։ Եւ տեղիք նոցա կոչին Աւրբաթ– 
այրք* քանզի ի յուրբաթէ յուրբաթ մ ատ ո լցան էին զսրբութեան 
պատարագն և բտշխէին արժանաւորապէս սուրբ կան անցն զմ ար¬ 
մին և զարիւնն Տեաւլն։**» Վասէր կատարման և չարչարանաց և 
նահատակութեան երանելեացն յ\եյրարատեան գաւառ ի Վ^աղարշա– 
պատ քաղաքի1 ուսցիս ի յ\էգաթանգեզեայ պատմութեանցնն։ 

Ահս է Հռիփսիմեանց համբաւեալ պատմութիւնն9 որ ի հին և 
յարգի գիտնոց ազգին կ՚ընհայուի \^որենացւոյն իբրև ՀԱՍւՈյզ պատ- 
մութիւն ճանապարհսրդութեան նոցան9 թերևս նաև իբրև արժանի 
գորհ հանճարոյն և հմտութեան քերթոզահօրն։ («Պաւ/# Հռիփս* 
Պատ մութիւն գալստեան Հռիփսիմեանց ի Հայս՝ ստուգագրութեամբ 
I ճանապարհս րդութեան նոցան։ Հայկ* ք՝աու • Նախադրութիւնք 9 
էջ 13). 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ Օօօցե 



96 

Ռչինչ ընդհատ քան զսոսա անհարազատ և անվայել են Ւ1#»– 
բենացլոյն լեզուին, հմտութեան և ՛ճաշակին1 ճառքն Լռիփսիմեանց 
1ւ 1Լարդա վառին, յետին և համբակի դրուածներ, ցուրտ, անիմաստ 
և. անհեգեգ, անարժան յընթեռնուլ ոչ ըստ լեզուին միայն, այլև 
ըստ իմաստին։ \եռնունք յօրինակ երկու հատուած, մին% ի ճառ.էն 
Լռիփսիմեանց, և միւսն ի ճառ էն յա զագս Վար գա վառին։ 

Հռիփսիմեանց ԾառԷն* «Ա/ււօր ցնծութիւն երկնի և երկրի, և 
աւետիք մեՆ երկնաւոր շնորհաց պայծառ լուսով շրքափայլեալ ի 

֊տան ք^որգոմայ ի հալատացելոց ազգէ ի հոգիս ցնծութիւն եր– 
կնի, զի լոյսն կենդանի, որ փայլատակէր յերկնից ի Լռիփսիմեանց՝ 
ի սմա փայլակնաբորբոք ճառադայթիւք բացափայլևաց, զան էծից 
պա րա բառն այ զփուշ, և վկայական արևամբ նորոգեալ պերկն այ ինն 
ի սմա Նազկեցուցեալ արգարութեան բողբոջս բանաւոր բույսոց 
բուրեալ զանուշահոտութիւն սաղմոսաց♦ ի սմա հնչեն փառք թա– 
գա լորին անմահի • զի թրկրի ընկա լալ հարսն աստուաՆազգեաց 
զվայելչակտնն եգեալ պսակ, զգեցեալ զլ**յս ե. զանմահութիւն, եւ 
օրիորդք խաչազդեացք ընդ նմա ծիրանազարդեալք կուսական ա* 
րեամբն, ընդ երկնադումարն անցանելոց պարս սրովբէիցն մտեալ 
ի սրբութիւն սրբոցն յա ռագաս տն լուսոյ առ Ւանն փեսայացեալ, 
կոդ ընդ աջմէ նորա դշխոյն սուրբ յոսկեհուռն պսակևալ, և զօրք 
հրեշտակաց փափաքեալ իջանեն ի հոտ անոյշ ծաղկաձև վարդադոյն 
արեան վկայիցն, և հողեղէնն ի հրեղէնն միացեալ, որ զվկաւիտ^ 
յալէտ հրաշացուցանէ հանդէս՝Տ>։ 

Վարղավառի Ծառէն* «Աստանօր ցուցաւ թէ արդ աւար է 
աօնս* • ♦ առաքինութևան ի սմա լուսերանգ և յուսահոտ բոցատե¬ 
րև վարդիւ֊ք հարսնազգեստ պսակեալ և հրճուևալ։ Սա առաջին 
յեկեղեցւոջ օրինագրեցալ յառաքելոցն տօն աւետաբեր, որ ոչ մտա֊ 
նէ ի շրջանս ընթերցուածոցն ընդ այլսն, յոլա աստուածային տնօ֊ 
բէնութեանն վերաձայնաբար տօնի խորհուրդ մարդարէիւք նախա֊ 
պատմեալ, զի ոչ զանցելոցն որպէս զնոսա, այլ զհանդերձեալ յա• 
ւիտենին յինքն բարձեալ ունի մշտապայծառ փառաց գերակայում 
թիւն յարազուարճ ցնծութեամբ, որ և ոչ մարդարէքն ծանեան 
զայնս, զոր անդն պատրաստեաց \Լստուած սիրոզաց ինքեան» զի 
սա ըստ ութերեակ աւուրն որպէս առաջինն այն և վերջին մշտըն– 
ջենահոս լուսով անթառամ պսակեալ տօն յաւետահրաշ և ճառա¬ 
գայթ աւէտ, սկիզբն առեալ ի դատողական ատենէն, և տևէ մինչև 
յանսպտռ մշտանորոգ յաւիտեանսն, զտօնասիրացն բացախմբից միա– 
ցեալ պար յիւրն լուսաթաղանթ առադաստեալ ծոց, զանզրալական 
ուրախութեանցն տրոհելով աստ մաքրեցելոցն յարատևողութիւն 
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Հըեգ էքծ աստուաեացեալ եղելոցա Լալեր էն լեզուի որ լետին աշա¬ 
կերտն է% որ կարդալով, ալս երկու, հաաուաեներն% չհամարիր զեոսա 
են ունդ խակ մտաց տդէտ իմաստակի մ անագանդ շան քաորենացւոլ 
հասուն դրչիեգ թէև դնենշք ինչպէս ոմանք* կը դնեն կարեելով 
արդարացուներ թէ ի պատանեկութեան դրաե է \Ըորենացին ալս 
ճառերն։ ք^ալց ալս ՛ճառշք որ Նրզնկացւոլն դարը կը հոտին՝ ոչ 
պատանեկի դորե ենք աԱ տդէա վարդապետի շարող* խօսուաե 
ռամիկ ունկեդրացգ որոց մին հարցուելով երբեմնք թէ ինչպէս էր 
շարողն որում ունկնդիր եղաե էր% պատասխանեց• Զհասկցալ, բալց 
յա» դևղեցիկ էր։ 

Պ*իրշ Պիտոլիցգ որ մեր լետին դարերու տդէտ պատմի չներէ 
և արդի դիտուն բանասէրնէրէ ալնպէս մեե նախանձաւորութեամբ 
կ9ընՆալուի ^որենացւոլեգ ալն է համբալեալ հեղինակին Լալոց 
Պատմութեան% է բոլորովին օտար ալն պատմութեան ընտիր մա– 
սերուն լեզուէն և ոճէն։ Պէտշ է դիտնալգ որ լետ անկման հին 
լունական ճարտարխօսութեան ելաւ նոր դպրոցական կամ ակադե¬ 
մական ճարտարխօսութիւն իբրև հռետորական տրուեստ, որոլ ուս¬ 
ման համար լօրինեցան առանձին մատեանշ։ \Լլսպիսի մատեան մի 
լօրինեց ի սկզբան I1# դարուն կամ ի վերջ կո1ս Պ՝–ին \էփթոնիոս 

֊անտիոշացիգ հռետոր լոլնգ Կանուխ հրահանդ» (Օթօ^օ^ճօյյև^®) ա– 
նունգ որ երկար ժամանակ գորեաեուեցաւ ի դպրոցս։ Ափթոնիոսի 
նախանձորդք կամ թերևս նորին դպրոցէն էր Լիբանիոս1 նոլնպէս 
անտիոշացիյ որ իբրև հռետոր՝ մեե համբալով կ՝ ուսուցա նէր ^ոււ– 
տանդնուպոլիսգ \Լնտիոշ և ալլուր։ ք^էպէտ ալս ճարտարխօսու– 
թիլնն չունէր հին լունականին էարդը* կը համարուէր մանաւանդ 

• ապական ի չ ճշմարիտ ճարտարխօսութեանգ և հռետորշ կր կոչուէին 
սոփեստէս (իմաստակի մանաւանդ շան հռետոր՝ ք–ա1§ և– ալնպէս 
բանիբունշ ոմանշ ի լոլն հարցգ ինչպէս Ւարսեզ, Օսկեբերանգ 
*նազիանզացինգ ելան ալն դպրոցներէն։ \Լփթոնիոսի մատենինգ կամ 
ուրիշ նմին նման լունարէն դււրեոլ մը թարգմանութիւն կամ նմա– 
նութիւնն է մեր Պիտոլից դիրքը։ որ թէպէտ սոփեստական դրուաե* 
կար էր լինել մեեապէս օգտակար լեզուին՝ եթէ արու էր ազդին իւր 
հարազատ լեզուաւ և ոչ ալն խժական բարբառով։ Պիտոլից լեզուն 

*ամենալե հաւանականութեամբ անի կամ գարուն Սիւնեաց 
դպրոցին մթին և անպիտան հելլեն արան ութի ւնը9 ուստի եթէ 
հարկ է ընեալել զալնգ ըստ անուաննգ Ս՝ովս էսի ումեմն՝ աւ ելի 
բանաւոր է ընեալել \^իւնեցւոլն Մ ովսիսիգ վարդապետին Ստեփա– 
նոսի \)իւնեցւոլգ շան կարեեցեալ հեղինակին Հալոց Պատմութեան* 

.ալն է 1*որենացի կոչուաե Մովսիսի։ Ջամչեան, լետ ւիշելոլ զՄախ 
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սկս 0իլնէէ թկ *կր յաւուրս սորա (այսինքն &՝Էոդորսսի 
նաւորի) Մովս էս եպիսկոպոս Ծիւնեացք վարժ յիմաստս հելլենական 
գպրոլթեանց և առավել ևս ի քերթուաՆս հռետորական հանգիսիցլ 
հայկական լեզուիք մինչև կոչել նմա քերթող քաէ* և յոմանք ան֊ 
ո ւան ել քերթողահայր ք իբր երկրորդ զկնի երաներւսյն Մովսիսի Ւււ* 
րևնացւոլ»՝–կը լաւելու• «Օա յօրինեաց զքերականութիւն և վճար» 
տ ասան ական գիրս* գրեաց և բազում ՛ճառս հռետորականս ճոխու– 
թեամբ, մինչև ի կարՆիս յինել ոմանց յայժմու ժամանակիս ք թկ 
սորա իցկ արարեալ և զալն իմաստալից գիրքն Պիտոյից $ բանիւ 
ք^կոգորոսի ՝8ււթենաւորի* բայց այս չերևի հաւանական»։ Ա|Հ թկ 
ընգէր՝ չտար պատճառը♦ անշուշտ վասն զի ոչ աԱ ոք բտց ի 
րենացլոյն էր կարող թարգմանել կամ յօրինել այնպիսի *իմասաա~ 
լից* մատեան։ Այււ դատաստան ներելի է Ջամչեանի ժամանակին է 
Հեղինակն գՊատմութեան հա լերկն գպրութևանց» 9 որ գիտկք թկ 
Ելլա գա Պիտոյից պկս գրուաՆներ Հալերի չ և խանգարիչ կը սե¬ 
պեր բուն և հարազատ ճարտասանութեան9 և ընդհանրապես 
սոփեստկս կամ իմաստակ անունը կու տար անոնց»ք կը խոստովանի 
ևս Հոճոլ զանազան ութ իւնը որ յայտնապկս կը աեսնուի Պի¬ 
տոյից գրոց և պատմագրոլթ եան մկջ»՝ կը խղճկ սակայն հա¬ 
մարել զալն անհարազատ գորՆ \Ըորենացւ ոյն9 վասն զի Հաղգային 
ընդհանուր աւանգութիւն մըք ասկք գկմ կ*եԱկ այս կարՆեացք որ 
(ընթերցիր՝ ալս կարՆեաց գկմ կ՚ելլկ ընդհանուր ազգային աւան– 
գութիւն մը9 ոլ») Պկտքը Մովսիսի հարազատ կը համարի»։ Ո՞ր՛ 
աւանգութիւնն կ այս։ Ջենք գտներ ամենևին յիշաաակութիւն ոչ 
Ժամանակա Աց և ոչ մերձաւոր ժամանակալ որ զՊիտոյիցն ընՆայկ 
Ւ*որենացւոյն՝ իբրև Ներագունից Նանօթ և առհասարա կ ընկալն ալ 
աւանգութիւն• այն զոր հեղինակ մեր կը կոչկ Հ ընդհանուր ազ¬ 
գային աւանգութիւն»՝ ոչ ալք ինչ կ՝ եթկ ոչ կարՆիք քան զՄով– 
սկս հինգ կամ վեց հարիւր տարի յետոյ ապրող տգկտ հեղինակիր 
Պիտոյից վերջաբանին մկջ միայն ի վերնագրին կը գտնենք Մով֊ 
սկս անուն ոմնք յիշուաՆ երկրորգկ մըէ թերևս յետին օրինակողկէ 
իբրև Հք երթող» 9 ոչ իբրև Խորենացի*-«Մովսիսի քերթողի ք արա¬ 
րողի Պիտոյիցս տառիք խրատաբանոլթիւն յորգորակտն առ &՝կոդո– 
րոս ոմն աշակերտ իւր9 նախակրթիլ քաջուշիմն վարժիւք յիմաստս 
ճարտասանականս արհեստիս»* և ի ստորև բոէն հևղինակկն ու- 
նինք մութ իմն ակնարկութիւն յանուն իւր և աշակերտին &՝կո֊ 
գորոսի♦—կ նախադուռն կրթարանիս և ասպարկզ ենթակալս 
իրի հռետորական հանդի սաւորաց ք հա մ անգամ ալն ուշևղագոյն պար* 
մտնեացն։ Ւ 1ա1ս ներակրթեալ երկասիրաբար՝ հետևելով վարժա– 
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պետիս Հովին Մովսիսի՝ բոլորեսցես Հեզ պսակ հոգեՆաղիկ վարստ– 
գեղք ունել ի ներ անձինդք ով ք^ԷոգորԷ։ ՏԼալս առա գրելով գաղա- 
փար է լօրինեալս առասպելականս կրթարանիս ճարտարագոլնս՝ Մով– 
սէս Հեզ ք^Էոգորի սազապելով ի սոլն մ էտ երանեսցիսն։ ԵթԷ հոս 
ւէշ ուաՆ ՄովսԷան* վարժ ա պետ քխէոդորոսի ք է պատմական անձն 
և մատենագիրն՝ մևե հալան ական ութ ի ւն կալ թե է Մովս էս \)Էւնիք 
Հան ՄովսԷս Խորենացի ք և ք^Էոդորոսն մեՆ հաւտնականութեամբ 
է Հռթենաւորն, որում % թոզ զանունն՝ կը լարմարի նաև ժամա¬ 
նակն« և քլթենաւարի լեզուն և ո՛ճն շեն աննման լեզուին և ոճոլ 
Պիտոյից։ հեղինակն Պտտմութեան հայեր էն դպրութեանց 
ունի աւելի զօրաւոր պատճառ. ընՆալելու Պիտոյից գիրքը ^որենա– 

ալն է էժամանակաւ կրտսեր պատ մ չի մը9 ^Հիրակոս *\՝անձա– 
կեցւոլն վկալութի ւնը, որ լալտնապէս կը զր ուցէ* «0 Հան չելին Մով- 
սէս (շտրագրեաց՝) զԼալոց պատմութիւնն ի խնդրոլ 0ահտկալ \՝ագ– 
րատունւոլ♦ և զՊէաՀՆ ի խնդրոլ ք^էոդորոսի ումեմնն (ընթերցիր՝ 
ուրումն)։ *Նրեն ձայնակից է—կը լաւելու հեղինակն մեր—֊Մսո զիկ. 
-* Ւ Ժամանակս ԼԳիլտալ կաթողիկոսին) էր մեՆ փիլիսոփոսն Հալոց 
ՄովսԷո-ք որ զճարտասանական արուեստ ի գորՆ առն ու ի Հալս։ 
նոլնպէս ալէ թէպէտ աւելի անորոշ խօսՀերով ԱրՆրունին, 
գոր սարկաւագապետ և ալլՀք որ հ միաբան անուանի փ ի լիս ո փոս և 
Հաջ հուետոր կը կոչեն զինբը, և քերթող և քերթ հղահւպր+ւ 

վկալութիւն տգիտի ուրուհէ որպիսի է Ղ^անձակեցին, բա¬ 
լա կան է հաստատել ինչ որ հինգ կամ վեց գար լաուաջ էք յէքքք 
բա լական չհամարքէնբ զվկալութիւն նոլնչափ տգէտ, թէպէտ սա– 
կաւ ինչ աւելի նոր հեղինակի9 ալն է Աո.արել վարդապետի, որ ևս 
աւելի իրաւամբ *Անլազթին կ*ընՆալէ Պիտոյից գիըՀԱ* —Պ՝ալիթ 
Անլաղթ հինգ գիրՀ գրեաց* զԱահմանբնք զՒարձրացուցէՀն, զՊէտՀնէ 
զՄեկնութիլն Հե բտկանին և Արիստոտելին։ Աո.արել կու տալ ալս 
վկալութիլնն անտարակոլս մեր դպրութեան ալն երկու փաաւաւոր 
լիշատրսկարանաց, Պիտոյից և Գաւթի լեզուներուն ք որ ոչ այլով 
իլիՀ կը տարբերին իրարմէ՝ ևթէ ոչ աւելի կամ նուազ ալլանգա– 
կոլթեամբ։ Օրովհետև օրինակն զօրաւորագոլն է Հան զբան՝ հոս 
դնենք մէն մի հ ատուաՆ իւրաՀանչիւրէն, ալն է \°որենացւոլն 
Պատմութենէն և ի Պիտոյից ք ըևթերցողաց թողլով զընտրսւթիւնն ք 
թէ հնար է արդեօՀ երկու ալս չափ տարբեր ոճեր ընՆալել միևնոլն 
հեղինակի* Հան զի լեզուն ք եթէ միայն ընթ երցողն խելամուտ է տար- 
բերութեան էական կէտերուն՝ է մին լէական պալմանտց դատելս լ 
և որոշելոլ մատենագրութեանց ժամանակնք ուստի և հեղինակը։ 

Հատուած // ԽորՍնացւոյն. «ք՝ւ##յւյ անցցուՀ ալսուհետև լա– 
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զագս Տիգրանայ և որ ինչ ի նմանէ գորեք։» «Զի ո ոք ի ճշմարիա 
արանը և որոը ի բարս արութեան և խհհական/ոթեան սիրելու- 
թ-իւն կտլըէ, սորա լիշատակօքն ոչ զուարճասըի, և յօք1ք/ւ|ւ^ այս* 
պիսի այր էինել։ Ար անց կաըեալ գլուխ և արութիւն յււււ|է«*ր 
ղազգս մեր բարձրաըոյը, և զընգ լեով կաըեալսս լեագիրս և. Տաք՛ 
կա պահանջս կաըոլը բազմաը« մ թերս ոսկւոյ 1ւ արեաթոյ և բա¬ 
բանը պատուականաը և. զգեստուը և պէսպէս գունոը և. անկուա– 
եոը ք արանը հասակաը և. կանանը միանգամայն բազմաըոյը, °Ըոէ1 
տգեզագոլնքն իբրև զգեղաւորս երևէին սքանչելիք, և գեղաւորքն 
ըստ ժամանա կին աո-հտսարակ դիւըազնաըեալք։ լ^ետևակամարտքն 
ի վևրալ սւսոը ձիոը բերեալք, և պարսաւորքն առհասարակ գիպա– 
զեղունք, և շևրտաւորքն ի սուսեր և ի տէգ նիզակի վաէւեալք, 
մերկբն վահանօք և զգեստիւք երկաթոլ Արսրածածկեաէր* որոը ի 
մի վալր հասելոը բա լական էր տեսիլն միայնք և որ ի նոցայցն 
պահպանակաը և զինուը փալլմունք և շոզՀւնք՝ զթշևամիսն ար– 
տահալածել։ Խաղաղութեան և շինութետն բերող, իւզով և մեղու 
ղհասակս ամենեըուն պարարեալն (\Սոր* Ա* ԱՀա Ւ1որենաըւոլն 
լեզուն, որ իւր աո.անձին ձևովն և սակաւ ինչ մթութեամբն է 
տա կա լին հալեր էն, լալտնի և դիւրիմաը։ 

ներենք նմին նման հատուաե մի և ի Պիւաոյիը* տեսնենք թէ 
ունք։ նմանսւթիւն աէւաջնոլն ո՛ճին և պարղութ՜եան։ 

*ՀԼմեե հան գէս քաջարութեանըն գովել, և մանաւանգ իմաս- 
տասիրագոլն և անմախասէր գիտաւորութևամբ, ստուգապէս որպէս 
ինձ և ամենեըուն թուի% յոյժ գերաղանըեալ ահա գեր ղբնաւ ընգ 
արեգակամբս ի մարգկալինս ազգ է արութեամբ միայն լակոնականս 
անըեալ գտըի աղն»։ ք*ան մը իմաըաւ արգեօք ընթերըոզն» թ՛ող 
կարգալ երկիըս, երիըս և ա ուա լել եթէ կամի։ Երթանք լաո.աջ։ 
«քՀոյը ո լրումն զլայնագոյն և զան պարագիր կա լուտես նոըա տեսա- 
նելով վալրաըն% զարմանալով հանգերձ մատուըեալ հալըէր պա¬ 
տասխանիս, թէ ուր իըեն կէտահար ութիւնքն սահմանաը մայրա¬ 
քաղաքին նոըա Ապարտալ։ Եւ նորա զնիզակն ըըեալ բայ* &այսմ 
վայրի։ Եւ կարի քաջ լի իմաստութեամբ ընձեո-եալ բան♦ վասն զի 
ո ասասըէ ոչ գիտել, զֆ սրք ի զէնս են հրահանգեալ, և միշտ 
նոքիմբք ի գէմս թշնամեաը լաո.աքանան նահատակութեամբ, ստոլգ 
աճեըունս օրըստօրէ գորեելով զբար եփաո֊ութեանը իշխանութիւե 
այլև ընգարձակս ևս և անոլորտս զիւրևանըն լիրեըուըանեն սահ¬ 
մանս կոչեըեալ։ Ըստ որում ապա և տիրել վալրաըն, թերևս բոլո– 
րեըուն իըէ Նանօթագոլն* զի ոչ հաստատես՛լ ինչ բերեալ լինին 
նշանօք, ոչ փոսիլք ինչ փորելովք, կամ հողաբլուրս ինչ յերկրէ 
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յարուցանելով, և ոչ արձանս ի բար անց կանգնելով, և ոչ քնաւ 
այլով ինչ սովին օրինակաւ* քւսր|1| "ճշմարտապես ասել, թ՜ե մենա¬ 
մարտիկ նահատակացն արգասիւ^ ղանս խա լա գոյն սն մ ան ալ՜անդ ու– 
նել հաստատսւթիւն։ Տինա այնպիսիբն ոչ միայն ղիւրեանցն վիճա– 
կեալ կա լուաՆս բա լական կարՆեն հզօր ունել ձևրւամբք այլ և յո– 
լովս անգամ զհակաո.ակամարտ թշնամեացն զցան կալիս բուրաստա• 
նացն և զար գա լան գա հոդն վտարեն զերկիրէ Եւ֊ համ անգամ այն իսկ 
զկապուտ ազգաց և զաւար ոսկւոյ և արՆաթոյ և պատ ուա կան բա– 
րանց յինբեանս հաւաբևլով, ամենավայելուչ բարեբախտ ութեամբ 
ղկևնց ադոլս անցուցանեն լաւիտեան»։ 

^արեենբ բալական է այս՝ ցուցնել ամբաւ խտիրը* կա1 
ի մեջ լեզուին և ոճոյ Ւ1որենացւոյն և սորա։ ք՝այց որպես ղի ԷաԼ– 
ևս հասկցուի այս էիմաստալից* մատենին պատուականութիւնը՝ 
դնենբ միւս ևս օրինակ, որս/ պարզ իմաստն ե այսր յստակ հայե¬ 
րենով* <1$ ալն չափ բազմութեան վիպասանաց ապա բեն արժանի մևՆի 
գովութեան ե Հեսիոգոս վասն աոաւել հմտութեանն, մինչև իշխել 
նմա ասել ուրեբ յերգս իւր ղան ձնե՝ թե բան զՀոմերոս իսկ իցե 
գեր ի վերոյ։ Արդարև սա եէ որ ՂԳ^Ղ^ՏէՀ. 10բինուաեոյ երկնից և 
երկրի և զվայելուչն խաոնուաՆոյ տարերաց աո. միմեանս խօսե– 
ցալ զաոաջինն բազում հմտութեամբ։ Հանդերձ այսու և հանգա- 
մանաց մշակութեան էը նա տեղեակ9 և այլոց ևս իրտց իբաց։ ոք 
շահաւորբն են կենաց մարգկան։ հ՚օսեցաւ և բազում բանս խրա– 
տուց, յորոց նշանալոր ե ^ոյե՝ զորմէ ճաոել աուաջի կայ մեզ։ Շի– 
11 ար ե։ ասե։ որ ընդ աւագագոյնս բան զինբն ի վեգ ԳաԼ մտա– 
բերիցե՝** ՛Մեր իմաստալից մատետնն սապես կու տայ մեզ այս 
պարզ իմաստը• &Հուչակելումն յււյժ Ն այր ադոլն պատուականու– 
թեամբ Նսիոգեայ% յամենավայե լուչե բերթողաց պարս, արժանա– 
ւոր ե աոալել միշտ զհրաշափաո.ադոլն նազաբանութիւն նմա հա– 
տուցանել վարկ։ (\ր գեղեցկատարփելի իմն և յարգարուն հմտու• 
թեամբբն յաոաջևալ զրո լորի ւբն գերազտնցեալ բերթուաՆովբ, 
այնբան մինչ ղի արձանակեալ ուրեմն յիւ֊ր գիւցաղնական տազսն՝ 
գեր ի վերսյ զինբն ասաց լինել գեր զհո.չակևլին և զվեհն ամե¬ 
նայն բերթողաց Հոմերոս։ Եւ մանաւանգ ըստ այն մ ևս, զի ղերկնի 
բնութիւն և ղեր կրի, միանգամայն զբովանգակ տարերցգ առ. իրեարս 
յարդարեալ յարմարագոյն խառնումն՝ բննութեամբ պարատեսեալ 
զեկոյց բոլորեցուն։ Այլ ընդ նմին և մշակականն հանդամանաց տև– 
զեկութիւն, և ղլոլով այլ ևս զկենցաղօգտակարագոյնս ախորժա- 
կացն։ Յորոց ի մի ի նորա գիտնական վերաբերեալ խրատուց ա* 
ո֊աջիկալս իսկ մեզ հարցաբննեալ յայտնեսցի, զոր աս էս, բտյ* Նամ– 
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ք–ոաՎ է* որ Ը^դ վեհազունին ջան ղինբն բերէ հակառակութեան 
վէճ*։ յունարէնէ թարգմանութիւն է այս հաաուած՝ լա յանի է 
և.՛ կարգէն և բառեր էն։ 

մնալ մեզ խօսել գԱշխարհաղուցէն։ Աշխարհացոյց կը նշա¬ 
նակի հոս տիեզերագրութիւնք ալս էն բն արդի աշխարհագրական 
(երկրագրականի ուսման աս տեղագիտական մաաըպ որ°լ առաջին լօ֊ 
րինիչ եղաւ ^ղաւդիոս Պտղոմեոս աստեղագետ յպնք ար Նաղկեղաւ 
լԱղեբսանգրիա ի սկզբան (՝♦ զարուն ք և թողուց ալլևալլ աշխար¬ 
հագրական գորՆերէ Ալս ալն Պտղոմեոս է9 1ոՕ*է անուն կը կոչուի 
հին արեգակնային գրութիւննէ զոր փոխանակեց Տապեոնիկեանն։ 
Նրրև. երկու գար յետոր գէս( ի վախ՞ճան 1** գարուն% Պէ**ւգ կամ 
Պապպոս աղեբսանգրաղի աոնլով ՊտղոմԷոսԷ լօրինեց աշխարհա– 
գրութիւն, ոյւոյ լատիներէն համառ օտութիլնր միայն ունինբք 
բնագիրն է կորուսեալ* \Աորենաղւոլն Պատ մութ եան մէջ կալ Պքա– 
ղոմեալ լիշատակութիւնն*-<մ1րք բազմաշրջութեամբ հրամանաւ 
Պտղոմեալ ասպարիսօ բ զբ նակութիւն մարգկան չափեցին* (\Օոր* 
Ա* Լ*)* Ալս լիշատակութիւնք որ կը թուի եկամուտ, բանգի չունի 
բնալ լարմարութիւն տեղւոլն% առիթ տուսրե է կա րեել \Ըոր են ա– 
ցւոլն Պատմութևան հեղինակն լօրինիչ Աշխարհտցուցին։ ք^ալղ այս 
գորՆն է1 որպէս ինբն իսկ հեղինակն աոէ% թարգմտնութիւն բաղ– 
ուաՆոր ոչ ուղղակի ի Պտղոմեալ (թէպէտ հեղինակն ուրեբ ուրեբ 
կը յիշէ ղՊտղոմԷոսի, ալլ ի Պապալ♦ բանգի ի Պտղոմեալ առնուաե 
հատուաՆբ են 1ազմԷ աղբերէ ք համառօտուաե և. փոխուաեք հա– 
ւանականապէս ի Պապար ինչպէս կոլ տալ կարՆել ինբն իսկ հե¬ 
ղինակ աշխււր հա ղուղին* ՀձՏալրևալ գօտւոր ասէ, ի հարաւակոլս* . • 
չէ ուրուբ ղեղյր երկրի տեսեալ կամ գիտաղեար որպէս ասէ Պըտ– 
գոմէոս* * • 1որոյ ին բնագիր (ըստ ալ լող* երկնադիր ք կամ հր կրագիրք 
կամ երկրագիրք որ լաւագոլն ըեթերղուաՆն էի բոլորակին աիեգե– 
րագրութեանղն առեալ (էի Պապալ աղեբսանդրաղւսյ համառօտա– 
բար> յորմէ մեր Նայրաբաղ արարեալ գրեղաբ զմեՆամեՆան և ղեր– 
շանաւորսն միայն՝*։ Ալյուր գարձեար օՍկսղուբ ըստ Պապայ Աղևբ– 
սանդրաղւոլ երկրագրութեաննք որ (էի ըստ երկրագիր բոլորակին 
կղաւգեայ Պտղոմէոսի տիեզերագրութեանղն», և այլն է Հեղինակին 
միտբն է ալս* Պտղսմէոս լօրինաՆ էր իւր տիեզերագրութիւնն 
(օՕՑ1ՈՕ^ր»յ)հև։) ի հարթ բոլորակիդ ուր կը նշանակէր իւր աստե– 
ղտ գի տա կան տեղեկութիւններն ղկիսոլ երկրիսճ որ յալնժամ Նանօթ 
էր։ Պապ ալս տիեզերագրական բոլորակին համեմատ յօրինեց ղի*~ր 
երկրագրութիւնք լորմէ մենբ բաղեղինբ համառօտիւ։ I%սկ թարգ¬ 
ման չին և ժամանակին կամ գարուն համար չէ գժոլարին որոշեր 
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|քէ Աշխարհացոյցն ունի արդարև միջին իմն ոճէ և չէ նման ըստ 
լեզու Էն ոչ Պիտոյից և ոչ միւս դորեոց ըեՆայելոց \°որենացւոյնփ 
ուրեք ուրեքք մանաւանգ ի սկզբան ցուցնելով նմանութ՜իւն ինչ 
ոճոյ Պատմութեան ("որենացւոյն՝ կ՛առն ու տակաւ մինչև 
գարու թարգմտնութեանց անհարթութիւնը և մթութիւնըք մինչև 
յինել բազում ուրեք անո՛ճ և անիմաստ։ &՝ԷպԷտ ի նմին հեղի• 
նակէ% սակայն աւելի պարզ և ընտելական հայերէն է քաղաքական 
մասն) ուր ըստ բաժանման Պապայ կը խօսի երկրիս գլխաւոր մա– 
սանց վրայք ալն է% Նւրոպայ9 Լիրի այ (ԱփրիկԷի և ընդհանուր Ա– 

սիոյք հանդերձ իլրաքանչիւր բաժանմամբք9 ոչ աննման ոճոլ ար¬ 
դի բնական և քաղաքական աշխարհտգրութեանց9 թէպէտ համա- 
րւօտ յոյժյ յաւելլով ևս յանձնէ համառօտ աշխարհագրական տեղե– 
կութիւններ9 մանաւանգ Հալոցք Վյւաց և Աղուանից վրայ ըստ քա¬ 
ղաքական հանդամանաց՝ ունէհն այս երկիրներն Ե* գարէն 
մինչև Ը* դար։ «Ես արդ—ասէ հեղինակն ի վախճանի աս տեղա¬ 
գիտական մասին — որովհետև բովանդակեցաք զհաս աբակա խոս ու¬ 
թ՜ ի ւնն (այսինքն ընդհանուր ուսումնական մասըի9 այսուհետև ըս– 
կսցուք պատմել աշխարհ աշխարհ առանձինն ըստ դրիցն տեդա– 
դրութեանց Պապայ ազեքսանդրացւոյ9 սկիզբն արարեալ յարևմտեայ 
յՅվկիանոսԷ (այՆ է ի ԾիջերկրականԷն) ի Ն այր էն Օււյանիսյ աշխար¬ 
հինյ> (իմա ի ՆայրԷնք ուր է Յպանիտցւոց աշխարհն)* 

Ա,«ւ քաղաքական կամ պատմական մասն է մանաւանգ> որ կը 
ցուցնէ թէ հեղինակն չկարէ էի^ել յաււաջ քան դարք քանզի 
կու տայ երկրագրական (աշխարհագրականի և պատմական տեղե– 
կութիւններ% որ կրակնարկեն Յուստինիանոսի (527— 565) և Արա– 
բացւոց սկզբան ժամանակներն։ նորօրինակ յիշելն զ(հա լեննա իբրև 
քաղաք «հոյակապն լՆտալիա հաւասար Հռոմայ կ՝ ակնարկէ զփո– 
խարքտյութիւնն (0X81*0118,1) որ սկսաւ նՇՏ-ին (հալեննա ի ձեռն *Նար– 
սեսի (472—568) առ. Յուստինիանոսիւ։ Ե» գարու մ էջ ապրող հե¬ 
ղինակ մը չէր կրնար գիտնալ զՓրանկս իբրև *հզօր ազգն ի %աղ– 
ղիա. Փրանկք հազիլ սկսան գտնել մուտ ի Հ աղղիա ի վախճանի 
Ե« գարունք նա մանաւանգ յետ սկզբան +Լ–ին, և չեղան հզօր ե. 
անուանի՝ բաԷԱ ի սկզբան \ք–ին։ Նաև գիտելն վ^երսոն (Փրիմէի 
ընդ ձեւաամբ քրիստոնէից% կ*ակնարկէ զժամանակն Յուստինիանոսի♦ 
քանզի Յուստինիանոս եղաւ առաջին որ նուաճեց զ$երսոն, որ և 
յՏնաց այնպէս մինչև 679. Ե. գարու հեղինակ մը չէր կրնար դիա¬ 
նալ զՊասրա% «ամենալից վաճառօք9 և եկք նաւաց (ի նաի ի 
Հնգկաց և լամ են այնր կողմանց արևելիցն։ Պասրա շինուեցաւ Օմար 
ասմիրապետէն ՇՏՇ–ին9 և այնուհետև եղաւ արդարև քաղաք վա– 
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Հա ուա 1ահ։ (Լրաբացւոց ժամանակի անուններ են 8փղիս$ ՆամշոզգԷք* 
Պարտաւ, Նփրկերտք Օասուն, Անարզաբա։ Շետոյ բան քե* են նաև 
@՝ուրբ և Նքժիլ անուանբք մին՝ ազգի, և միւսն՝ գետոյ• ^նշրիմ 
(ըստ I1րար* Գենեսրին^ք Կողա (Փոլֆա), և ո»յլբ։ Ար աբական է 
նաև՝ զՓաուան կոչել տուն (Լբրահամու։ ^աէր օրինակներք /որս կը 
գանոլին ուրիշ ակնարկութիւններ նոյնպէս յետոյ բան |Ե« դարք 
որպիսի են Նարովս, զօրավար ուստինիանոսիք էիշխանացեալ երից* 
բազա բազ յ\ԼփրիկԷ*, ^րրձւ %երսեհ ^ամսարական պատրիկ Նիրա» 
կաք և Արշարունեաց ♦ Ւոլլզարաց *Փուվրաթ իշխանին որդին Ասրա– 
րուբ , հիմնիչ նոր բուլղար հարստութեան (667) ըստ բուզանդեան 
պատ մազրա էյ՝ \ԼշխարհացուցԷնք այսինբն օրինակէ մը՝ յիշուած իբ¬ 
րև (ւԱսպար^Լրուկէ որդի I"աբրաաթար։ &՝ ուր բաս տան անունն ք 
անՆանօթ Ե» գարուն մէջք ինչպէս նաև (Ւա^ւււէրՏէ յեաին բտու. 
արաբերէն փոխանակ դշխոյի։ և մանտւ անգ անունն (հուսաց որ 
կսկսին ծանօ թանալ Թ» գարուն մէջ։ \Լյս ամենայն բա լա կան է 
ցուցներ թէ (Լշխարհացոյցն ոչ միայն չէ գործ Ե* գարուն մէջ 
ապրող մատենագրի ք որպիսի պարտի յինել \Ըորենացին հեղինակ– 
Հայոց Պատմութեան՝ այլև է ժամանակ ժամանակ յաւելեալ և 
խանգարեալ յետին տդէտ գրիչներէք ինչպէս արդէն դիտած են– 
ելրոպացի բննիչբէ լորս երևելի է \)էն ՄարթԷն հայեր էնա գէտ 
գաղղիացին (*|* 1832)է 

88, %՝անբ միւս երկու նշանս»լոր պատմագրաց9 Եղիշեի և 
Փարպեցւոյն։ Այս երկու մատենագրաց լեզուն ևս չէ արդարև ■*»• 
Iաոաջին կիոոյ Ե» դարուն» քւայց չանին բ նաև բա լա կան պաա՜ճաա. 
դնելոյ զնոսա յետոյ բան զ^րկրորդ կէո այն դարուն։ Որովհետև 
այս պատմութեանց նիւթը կը վերաբերի ձր^րարք. կէսո( դա֊ 
րուն% կըհետևի, թէ այս երկու պատմիչբ եթէ չեն ականատեսբ՝ են* 
գեթ ժամանակակիցբ ականատեսներու* այս պարագան ապաբէն կու 
տայ մեծ հա լան ական ութ ի լն ստուգութեան պատմութեան նսցաւ 
Փարպեցւոյն համար կայ յիշուելու արժանի ուրիշ կէտէ Աււաէրյ՝ 
երկբայոլթեանր էք թէ Պատմութիւն Փարպեցւոյն գրուեցաւ ի խըն~ 
դրոյ Վ^ահանայ \1ամիկոնենիք որ էր ժամանակակից և պաշտօնա հհ 
0 ահա կայ Ոադրատունւոր աո֊ անց երկբայութեան է նաԼւ, թէ Փար» 
պեցէն աո.ալ բազում ինչ ականատեսներէք զորօրինակ վարդանանց 
պատմութեան համար ի Վշահան այ Աւ/ ատունւոյ, որ էր մին ի նա֊ 
խարարաց վարդանանց դարձելոց ի Հայս առ. Պերոզիւ* և Վա^ա* 
նեանց պատմութեան համ ար՝ ի նմին իոկ Վ^ահանայ և յայլոց՝ սբ 
էին գործակից և միջամուխ Վշահան այ գործերուն։ (Լրդարև քար 
գիտեն բ միայն ի վկայութենէ նորին իսկ Փարպեցւոյն♦ սակայն չէ 
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բանալ որ խորհել, թկ Փարպեցին կը ստկ ասելով, թկ գրեց է 
խնդրոլ Վ^ահանալ, և առ.ալ. ալս կամ ալն ականատեսի։ ԱՀա բանբ 
Փարպեցւոլն» ձՄտաւոր և բս*ջ ալրն Վշահանք ակրն Մամիկոնկից, 
զօրավարն Հալոց և մարզպանն, որ բազում և անհամար ուզղու- 
թեանց աշխարհիս Հալոց ի ժամանակս էշխ անութ՛ երան իւբոլ եղև 
արարող անձամբ և ղալլս լորդորելով զբաղումս« որպկս ալլ ամե֊ 
նալն բարւոլ հոգացեալ զՀա լաստան աշխարհի իրս% առալել ևէ* 
զալս ի գկպ և. պատշաճ համարեցալ, ի մնացեալ տեզւոլ պատ մ ու֊ 
թեան երկրորդ գրողն (այն կ Ր ուզան դալ՝) աճեցուցանել լառաԼ և 
գրել լալնմհևտկ զեղեալս լաշխարհիս Հարց։ Ւ աղում զգսւշու– 
թեամբ գրել և կարգել մի ըստ միոջկ զամենալն զհոգևորացն զա֊ 
ո֊աբինութիւնս և զարանց Հլաջաց զլալոլթիլննո։ Եւ ի ստորև ա– 
ւելի լալտնիս (Ըսո ալս մ օրինակի զգուշացուցեա լ ստիպեցուցանկ 
զմեզ ակրն մամիկոնկից ՎաՀաՆ* զօրավարն Հալոց և մարզպան, 
որոլ հասեալ հրաման առ. իս Ղ^ազար Փարպեցի, որ և սնեալ և 
ուսեալ աո. ոտս առաբինակրօն երանելոլն Աքաեայ \Լրերունւոլ։»»» 
Ել տրգ ալսպկս հարկաւորեալ բռնագատեաց զտկտրութիւնս մեր 
ակրն մամիկոնկից Վշահան, սպարապետն Հալոց և մարզպան, ձեռ.֊ 
նարկել ի գորՆ որ ի վեր բան զկար գիտութեան մերոլ կր։ Ձի ոչ 
փոբր ինչ կասկտե կ աներկիւզ ալսպկս ումեբ տալ զանձն լալսպի• 
սի վաստակս, ուր պիտոլ են լտրմարոլթիւնբ բանից, որոշեալ կար- 
գադրութիւնբ ըստ հրամանի կանոնեալ գիտոլթեանն, բերել պատ֊ 
կառելով ստուգագրութիւն անպարստլ. լականքս իմաստասկր լսողաց, 
չլաւեչուլ զանեղեալսն լընդունացն աճմունս բանից, չնուազեցուցա֊ 
նել զեղեալսն և կարճակտուր պատմել բանիլբ անփութութեամբ* 
աԱ զբնալն ողջախոհ զգոլշութեամբ բերել ի լալտնութիւն։ Եւ վասն 
զի են աստ պկտբ բազում ևրկիլզագիր պատրաստութեան՝ արդ նպաս• 
տեալ իմում տկար խորհրդոլո աղաչեմ սատարեցկբ առ. Ա<ւ«քքքԱ.ա&~ 
խնդրուաՆովբ, որովբ արդարապատումն ճշմարտաբանեալ դեդևալ 
վեր բան զիս դորՆոլս հարկաւորութիւն, ընդ լորձանս մեեապա¬ 
տում ֆաւա լացս նաւեալ մտաւոր ստուգաբանութեամբ հասից 
լանալկկոՆ և լապահով նաւահանգիստն» (Փարպ* Գ* Ե,)# Ջկ բա¬ 
նալս ր ւէանաւանդ խորհել, թկ ալս բանբ չեն Փարպեցւոլն, տլլ 
ա1Լո1 ո*–րոլ֊բ եկամուտ։ Համաո.օտիւ՝ պատմութիւն Փարպեցւոլն 
ունի՝ ինչ որ կը պահանջուի ընդունելու համար պտտմութիւն մը 
հարազատ և ժամանակակից։ Փարպեցին կը թուի մեռաՆ առ. կեն- 
դանութեամբ Վ^ահանալ, բանդի չգիտեր նորա մահը• ալս լալտնի 
կ նաև ի թղթոլն, որ ուղղեալ կ աու ՎաՀաՆ և կ ստուգիւ Փար- 
պեցւոլն։ 
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համար չունինր նոլն ստուգութիւնը։ Գաւիթ երէց 
Մամիկոնետն, ք#»ք1ւ»/ խնդրո լ գրեց Եղիշէ զպատմութիւն իւր ըօա 
վերնագրի մաաենին—*Եղիշէի վարդապետի վասն Վարդանալ 1ւ 
Հայոց պատերազմին , Դաւթի երից ու. Մամիկոնի հալցեալն—չէ նա– 
նօթ որ, ուստի և չկրնար պատմագրութեան ժամանակին վըալ 
տալ մեզ լոլս։ Եղի չէ իւր լա ռաջա բանին մ էջ, որ է ինկան հալե– 
րէնք և ոչ ինչպէս կը պահանջուէր թարգման չաց աշակերտ է՝ չտար 
զանուն անձին, որ որպէս թէ հրամայեց նմա դրել զալն պատմ ու¬ 
թի ւն* կը կոչէ գնա միայն &րաջ* - *Ւանն վասն որոլ պտտու իրեցեր՝ 
արարի, ով րաջ»։ 0ակաւ մի լետոլ կը գովէ գնա իբրև մեն ի գփ– 
տութեանն Աստուեոլ - «Աք/ դու, ով մեն ի դիաութեանն Աօաու– 
նրոլՖ։ Ա/ս տիտղոսներուն նայելով։ հարկ է դնել% թէ այս աննա• 
նօթ Մեկենասն, թէպէտ լոկ երէց ըստ վերնա գրին՝ էր նշանաւոր 
որ* Այս չափ ըստ ճակատուն և լառաջաբանին• բայց կայ ուրիշ կէտ 
որ բաւական ապացոյց է, թէ պատմութիւնն Եղիշէի գրուեցաւ ոչ 
շատ լետոլ րան զպատերազմն Վարդանանց, այսինրն սակաւ ամօր 
լետոլ րան զմահն 9տզկել*տի ք՝. (458 կամ 460), առ. որով եղաւ 
ալն պատերազմն, երբ տէրութիւնը կորնանման մօտ էր լերեսաց 
թագտւորին Փուշանաց, որմ է չարաչար լաղթուեցալ 9ազկերտ։ Ա– 
սելն Եղիշէի ֊ Հ՝$անզի և արքր օրհասական ր ի վախճան ել շնչոլն 
հզօրագոլնս կռուին»՝ Աստ ոմանց կ*ակնարկէ զալս։ եւ արդարև 
Պատմութիւն Եղիշէի կը հասնի մինչև հինգերորդ տարին Պերոզի 
(466)* Եղիշէ Հղիտեր նախարարաց դարձը։ Պատմութիւնն Եղիշէ ի 
թէպէտ ժամանակակից՝ ունի պատմական հիման վրալ վիպասանա¬ 
կան ձև, որ պատմութիլնը գէթ ըստ պարագայից կը փոխէ ի վէպ։ 
Եղիշէի անձին վրալ չէ մարթ ասել ստոլգ ինչ* ինչ որ կը պատմեն 
զնմանէ լետին պատմիչը, մերթ դնելով զնա ատենադպիր Վարդա¬ 
նալ և ի բանակի նորա, մերթ եպիսկոպոս, և մերթ առանձնա– 
ցեալ լանապատս՝ չէ արժանի հաւատարմութեան։ Ատոլդ է սակայն, 
թէ պատմութիւնն լանուն Եղիշէի է գորՆ ոչ դոլզն մատենագրի 
երկրորդ կիսուն Ե« գարուն։ Հեղուն, ազատ հելլենաբանոլթենէ՝ 
չունի թարգման չաց լեզուին նկարագիրը, ուրեր ուրեր ձանձրալի 
միակերպութեամբ հակառակ ընտիր ՛ճաշակի, իսկ ըստ պատմու– 
թեանն՝ ոչ առանց ընտրութեան ընդունելի։ Պատմութիւն Եղփշէի, 
հանդերձ հմտութեամբն դենին Պարսից, որոց բառերն իսկ շատ 
անգամ կը գորՆաՆԷ՝ է պատմական վէպ* ##/»**ք նպատակն է բար– 
ձրացունել լ։ոչս ժողովրդեան, ժամանակին բառով ուխտապահու– 
թիւնը, և ազար տել ուխտազանցութիւնը, ղմին՝ լանձին Վարդա¬ 
նալ, և զմիւսն՝ լանձին Վասակալ, որ են երկու անձին ր ալն վի– 
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պասանութեան։ Ուստի և զգսւշաւոր պատմիչ մը չկրնար առանց 
անաչառ, դատաստանի առնուլ բան առ. բան ինչ որ կը պատ մ է 
ՆղիշԷ, Փարպեցին, ըստ լեզուին ալնպկս ի նկան ինչպկս չու– 
նի արդարև Եղիշկի պատմագրական արուեստը, բայց և ոչ ալն 
բանի միակերպութիւնը և վիպասանական ձևն, որ պատմութիւնը 
կը փոխկ– ի վկպ (րոման), ալլ կ ըսա ոճոլն բնական և զանազան, 
և հանդերձ անպաճոլճ և անողորկ պարզութեամբն ունի ժամանա 
կին ժողովրդեան լեզուին զուար թութիւնը։ 1)րպկս Եղիշկ՝ նոլնպկս 
՞Փարպեցին ըստ ոգւոլն կ կղերական, ուստի և կը ջանալ միշտ դի֊ 
պաղ ալն կողմերն երևցունել, որ կը նպաստեն Վարդանեան դա֊ 
տին, սակալն ըստ պարագալիցն չկ ստեղՆող, ալլ միշտ ալնպկս 
բնական* որ կրնան բ թեթև դատաստանաւ հետևել պատմութեան 
նորա իբրև աղբեր։ Ս՝1րծ* աարբերութեան, որ կաԷ ի մկջ պատմու• 
թեան Եղիշկի և պատմութեան Փարպեցւսլն% իբրև օրինակ բերեն բ 
լերկոցունց ևս Վասակալ մ ահս լան կամ վախ՛ճանին նկարագիրը, 
ցուցնելու համար թկ որչափ բնական» և եթկ ոչ բոլորովին ճըշ֊ 
մաբիտ% գեթ հալան ական կ մին, և անբնական և սեթևեթեալ 
միւսն։ ((Եւ նենգաւորն Վասակ կացեալ ի դրանն ամս ինչ կարի 
վշտագին և նեղոլթեամբ բազմաւ մաշկր զա լուրս իւր հառաչե¬ 
լով և լոգւոց հանելով զամենալն օր և զժամ, մինչև թշնամակերպ 
ձաղանօբ սփռեալ զթաթս ձեռաց իւրոց% ինբնին զիւրոլին ՆևՆկր 
զդկմսն ասելով• ԱՀ ա ընկալ զալս ձտղոսք աս Էր, զոր ետ բերել 
բեղ ուխտանենգութիւն սրբոլ \Լւետ արանին և արիւն նահատակու- 
թեան սրբոլն Վարդանալ Մամիկոնկի և ալլոցն ցանկալի հաղորդե– 
լոցն ընդ նմա, որ ոց ժառանգեալ զլաւիաենից կեանսն% ընկա լան 
զանուն բարի լերկրի և անանց լազգաց լազգս իլրեանց« Նսկ գու, 
ասկ, մեղաւոր անձն իմ, կեաս խղճիւ և ցաւօբ մտաց զսակաւա– 
թիս զաւուրս կեն& աղուս, և պատրաստեալ պահիս մշտնջենաւոր և 
անանց գեհենին։ Եւ զալսպիսի բանս հառտչանաց նորա և էալոլ 
մինչև լօր մա հո լան իլր ոլ% խօսկին ընդ մեզ զալս արդարապա¬ 
տումն սպասաւորբ նորին իշխանին Վասակալ։ 1)րոլ և վախճանն 
իւր անդկն լերկրին Պարսից վճարկր, ըսա բանի առն \ձստուՆոլ 
սրբոլն Վևոնդի* (Փարպ, ՒՋ»)։ Վլսպկս Փարպեցին< Լսենբ և Ե^– 
չկի, «Նսկ ուրացետլն Վասակ <,ալկր ի միաբանութիւն սուրբ կա– 
պելոցն, որբ մեեաւ խնդութեամբ ընդ ունկին զչարչարտնսն, և 
զուտ րթ ադոլն և սլալն առ բ երևկին, որպկս լառ աջագոլն լա ր բու¬ 
նի սն* հալկր և կարօտկր, և ոչ ոբ խառնեաց գնա ի նոսա, ալլ 
ուրոլն նովին կապանօբ պահկին։ Եւ֊ օր ըստ օրկ բերկին իբրև 
ղգկչ ընկենուին ի մեն հրապարակին, ձտղկին և ալպանկին, և 
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տեսիլ գնա ամենայն կարամանին ասն էին։ ^ողոպտեցին հանին 1ւ 
ոչ ինչ թողին զոր ընդ իւ֊րն ունէր. այնպէս ձ աղե էյին աղբատու֊ 
թեամբ* մինչ հազ մուրանային և բեր էին նմա իւր եառայբն։ Եւ֊ 
ւնպէս սաստիկ արկին զպարտերս հարկաց աշխա րհէն ի վերաք 
տան նորա% որ մինչև զհարզ և զհաւուց և զի*֊ր արարս և զզարդս֊ 
կանանց ևս եդ ի վերայ և ետ և տուժեցաւ, և ոչ կա բազ հա֊ 
տ ուզան ել զպարտսն արբունի։ Եւ յ»|էւ տեղի հասո •–ցին՝ մինչև 
հար էյ անել նմա, եթէ կայցէ ինչ գանձ ի գերեզմանս նախնեացԽ 
մեր որ։ Եւ եթէ գտեալ էր նորա% հանէր և տայր ընդ իւր և ընդ 
ընտանեացն տուգանս, որպէս ղի բազում մարդիկ իսկ չսգան ի 
տուժի։ Եւ. իբրև այսպէս յամենայն կողմ անց հարեալ վատթարսա֊ 
ցալ տնկալ յախաս դժնդակս անդէն ի կապանսն։ Տէեոաւ փոր նո֊ 
րա, և հարան և տրորեցան գոգբ նորա, և բամեալ մզեցաւ թան֊ 
ձրամսութիւն նորա♦ խցան էսելիբ նորաք և Նակոտեցան չարաչար 
շրթու֊նբ նորա• լուՆան ջիդբ բազկաց նորա, և յետ կոյս կորացան 
կրկունք ոտից նորա։ Ւղխեաց ի նման է հոտ մահու, և փախստա¬ 
կան եղեն ի նաէ անէ ձե ալնա սուն եաււայբ նորա։ Լէքուն ^իտյ ն կալր 
կենդանի ի բերան նորա, և ոչ գտաւ խոստովանութիւն ի շրթունս 
նորա։ Նաշակեաց զմահ հեղձամղձուկ, և էջ ի դժսխս անհնարին 
դաոնութեամբ։ Ոտնհար եղեն նմա ամենայն սիրելիբ նորա, և ոչ 
յագեցան սաստիկ հարուաՆովբ ամենայն թշնամիր նորա։ Եւ այն 
որ կամէրն թագաւոր լինել մեղօբ Հայոց աշխարհին* ոչ երևեց ալ 
տեղի գերեզմանի նորա• բանղի իբրև զշուն մեոաւ, և իբրև, զգէշ 
բարշևցաւ։ Ոչ յիշեցաւ անուն նորա ի մ էջ սրբոց, և ոչ մատեաւ 
յիշատակ նորա տււաջի սուրբ սեզանոյն յեկեղեցւոքն։ Ոչինչ եթսղ 
չարիս զոր ոչ դորՆեաց ի կեանս իւ֊ր* և ոչինչ մնաց ի մեՆամեՆ 
չարեաց որ ոչ անցին ընդ նա ի մահուան նորա։ Գրեցաւ յիշատտ– 
կարանս այս վասն նորա, աո. ի կշտամբումն յան դի մ անոլթետն մե֊ 
ղաց նորա, զի ամենայն որ զայս լուեալ գիտասցէ% նզովս ի հետ 
արկցէ, և մի լիցի ցանկացող գորեոց նորա* (Եղիշ* էջ 248)է Որ– 
չափ ինչ հարկ է թողուլ Եղիշէի նկարտգրէն, և որ չափ ի նկա֊֊ 
րագրէն Փարպեցւոյն՝ որպէս զի հասնինբ բուն պատմութեան* ի 
վերջնոյն% սակալ ինչ, յաո.տջնոյև՝ դրեթէ ամէնը։ 

39, Մեեագոյն տարակոյսն է Մամբրէի և լթի Անյաղթի 
վրայ։ քէՄամբրէ յիշող հնագոյն հեղինակն է Ասողիկ, որ իբրև եր– 
բոԸ*է ի հա( փիլիսոփայս գիտէ ղՄամբրէ, և այս աե լեկութիւնը կը՝ 
թուի աո.աՆ այն անանուն դրուանէն, որմէ աոինբ Գաւթի և Մով– 
սիսի վրա1 պատմուաՆ պանՆալի գորՆերն յ\\թէնս և ի Կոստան֊ 
դնուպոլիս ք^էոդոսի և Մարկիանոսի ժամանակ։ %րուաեն է, ինչպէս* 
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«քք եսանբ առասպելական։ Այս գրուանին մէջ կը լիշուի Գաւթի 
հետ վիճօղ II ամբբէ ոմն /ոլն եպիսկոպոս ^որնթւսիք որ էր մին 
է փէԺսոՓա1է9 Ս՝արկիանոս կայսեր։ Մի գուցէ ալս Մամբրէ տուան 
է առիթ– ստեղնել հալ փիլիսոփալ մը նոլն անուամբ։ Զարմանալի 

•էյ որ Մամբրէ կր նշանակէ թուղթ կամ մագաղաթք և ինբն կը 
-կա չոլի Վէյւ նան ող, ալս ինբն ընթերցող։ Ջէ սակալն անհալ անա կան, 
թէ լառաջ բան դար եղան է վարդապետ ոմն հալ Մամբրէ 
անուն9 զոր կը քիշէ վերոլիշեալ գրուաՆն իբրև, ընկեր% պաննալի9 
թէև առասպելական վէճերուն Գաւթի և Մովս ի սի առաջ ի Մար* 
կիանու» Տանուն Մամբրէի կան ճառբ չորբ ր զորս ի լոլս ըննալե– 
յցին Մխիթարեանբ ընդ Պատմութեան Կորեան և գորնոց Գաւթի 
Տնլազթի։ Այս ՛ճառեր էն երկսւբն են ի լարութիլնն Ղ^ագարոլ, և. 

•երկուբ ի գալուստն Տեառն լնրուսաղէմ։ II ամբրէ ոմն լետին գա• 
ր ու վարդապետ 9 և կամ թերևս ալլևալլբ9 կր թուին բազան Ղ»ա– 
զարու լարոլթեան ՛ճառերն յոլն հարց ոմանց Տովհաննու Աւէաա– 
բանին մեկնութեան հին հալ թարգմանութենէն, փոխելով լեզուն 
ըստ ոճոլ իւրեանց ժամ տնակին ք բանգի թարգման չաց լեգո լին նըշ– 
մարանբ էլերևին ի սոսա ուրեբ ուրեբ։ Եւ արդարև ձեռագիր օրի- 
նակներէն ոմանբք ըստ վկալութեան հրատարակչինյ ունին զանուե 
Ցովհտննոլ Ոսկեբերանի։ Նոլնպէս իմա միւսճ երկոլց համար9 որ 
■առեուան կ՚երևին հին հարց ոմանց Մւետարանի մեկնութեան թե¬ 
րևս աւելի լետին հալ թարգմանութենէ մը9 բանգի ոճ սոցա է 
ալ ևժ ստորին։ ՀԼիարդ և իցէ% ալս ճաուբք ոլր ուրուբ և իցեն% 
ըստ ալժմոլ կերպարանացն չեն գորն աշակերտի թարգմանչացք 
աԱ հալերէն գպրութեան միջին գարուց խանգարեալ ճաշակի ար¬ 
դի ւն բ։ 

30. &՝ողլով Գաւթի Մնլաղթի վրալ լօգուան առասպելեերն9 
և դատելով ըստ կանոնաց անաչառ բննութեանՀ չենբ կարող ա– 
սել հաւաստեաւ, թէ Գաւիթ էր ագգալ լոլն թէ հալյ ուստի և 
գորնն է բնագիր թէ թարգմանութիւն Ը« գարու բիրտ հեըենա– 
բանութեամբյ <քան ալանդ, որ Գաւթի գորնին լունարէնն ևս կալ 
(Պտմ* հալ դպր* Ա> էջ 213)* Գորնին ալլևալլ մասերուն ճակատը 
կը գտնենբ գրուտն• *Գաւթի եռամենի և անլազթ փիլիսոփալի»9 

ՎՆորին Գաւթի փիլիսոփային, աԳաւթի անլազթ փիլիսոփային։ Ւուն 
հեղինակը չէր կրնար տալ ինբեան ալս տիտղոսներն–«.եռամենՖ9 

<ւփիլիսոփալն9 ՕԼանլազթն* լա չանի է թէ ալս տիտզոսբ են թարգ¬ 
ման չէ կամ օր ինակոզէ* հա լան ական ադոլն է սակայն, թէ են թարգ- 
ւքան չէ յ բանգի գորնն է թարգմանութիւն։ Հա լան ական ադոլն է 
ուրեմնք թէ լոլն ոմն Գաւիթ անուն գրան է գալս մատեան, զոր 
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ալլ ոդ հայ թարգմանան է հայերեն։ 8ետին մատենագիրդ համա*– 
րելով գորնը բնագիր և ոչ թարգման ութի ւն% զԳաւիթ կարնան են 
հար ո րոյ 4քա1 հնարուան են ալն առասպելներն՝ զորս վերագա լեն 
լիշեցադ։ աԱՀ ևս ունեցան են լառաջ դան զմեզ ղալա կաք֊ 
նիս՝ կը վկալէ հեղինակն Պատմսւթեան հալ դպրութեանց (Աք 
214) է *հորնդ *Նսյլ.թի Անյաղթի կը բովան գա կեն ութ գլխաւոր 
մասն♦ եօթն առաջինդ են համառօտ դա գուանդ և մեկնութիւնդ 
՚ԷՒԺ սո փա լական գորնոց Պիւռոնիք որ էր գլուխ 0 կեպտիկեանցք 
Պորփիւրիք որ էր Նոր-պղատոնեան փիլիսսփալ I4» դարուք և մ ու֊ 
նաւանգ դպրոցական գորնոց Արիստոտելի• ութերորդն է թուղթ 
ա/ւ Աղեդսանդրոս լազագս աշխարհի և առադինութեան։ Գորնն է 
բա լա կան ընդարձակ ք և կը մատուցանէր տմբալ օգուտ ազգին, 1ւ 
լինէր հալ լեզուին մենութիւններէն մին՝ եթէ էր հարազատ հաբ 
երէն ըստ լեզուի Ե* գարու։ Ւ զ**~ր է կա բներ թէ թարգման չաց 
լեզուն չէր կարող տալ այնպիսի փիլիսոփայական գորն։ Ջենդ կքք֊ 
նար հաւատալ, թէ Եղնկայ գրիչնէ համակ փիլիսոփայականք չէր 
կարող տալ մեզ Արիստոտէլ մրք Պորփիւր մը9 ինչպէս Ագաթ ան¬ 
գեղն ալն, որ ալնպէս բանաս տեգն ական է% Հոմերոս մը կամ Պին– 
դարոս մը։ 

Հ՛աչի ՛ճառին վրար որ կ՚ըննայուի Գաւթի Անյազթի՝ արգէն 
խօսուեցաւ։ 
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1. Սասանեանք հալածիչ ըրիստոնէութեան։ 2. Կասկած Պար– 
սից ղՀայոց: 3. Պատճառը կասկածանաց. Հաւատակցութիւն ընդ 
8ոյնս։ Եէս անկախութիւն երկրին։ 4. Սկիզբն հալածանաց ընդ՝ 
ղէմ Հայոց: 5. Կը ղրկոլի գունդ ի Հպյս. կը կոշուի այրուձին։ 
6. նոր կարգք. Եըկպառակոէթիլն ազգին։ 7. Պատմութիւն պա¬ 
տերազմին Վարդանանց։ 8. քօտիր ի մէշ Փարպեցւոյն եւ Եղի¬ 
շեի։ 9. քօորազէտ ըաղաըականութիւն Ցազկերաի։ 10. Երթեւեկ 
նամակաց երկուստեք ըստ ԵղիշԷի։ 11. Պարպեցին չէ միացան 
յպյսմ ընդ ԵղիշԷի։ 12. Ցասումն Ցազկերտի. նախարարը կը կոլ¬ 
ոլին եւ կ՚արձակուին։ 13. Աւելացանութիւնք ԵղիշԷի։ 14. Բուն 
նպատակ Ցազկերտի։ 15. Ողորմ տեսարան ի դարձին նախարա– 
բաց (Ուզեր ով. Աւելացանութիւնք ԵղիշԷի։ 16. Վար ղան մեկնի 
տամցն եւ կոչի յետս։ 17. Պատրաստութիւն ի պատերազմ։ 18. 
Հակառակութիւն Վսւհանայ Ամատունւրյ ընդ Վասակայ մարզպա¬ 
նի։ 19. Անիրալ կասկած զՎասակպյ։ 20. Վարդա7/ կ՚երթպյ զօ– 
րօը յԱղուանս։ 21. Թուղթը աո այլեւայլս վասն օգնութեան։ 22. 
Ցղյնք կը հրաժարին օգնել. 23. Պատերազմ Եւ յաղթոլթիւն Վար¬ 
դանանց յԱղուանս։ 24. Վասակ կը ցաժնուի։ 25. Հանք Վասա¬ 
կայ արզելուլ զապստամբութիւնն։ 26. Պատերազմը կ՛ոխի. Պար– 
տութիւն Հայոց։ 27. Պատճ՛առը պարտութեան Հպյոց։ 28. Պատ¬ 
ճառ ցաժհւուելուն Վասակայ։ 29. Թէ յորո՚ւմ կը տարրերի պատ– 
մութիւն ԵղիշԷի ի պատմութենէ Փարպեցւղյն։ 30. Աւերմունը եւ 
կոտորած ի ձեռն Վարդանանց. Վասակ կը ցռնուի եւ կ՛ապաշ¬ 
խարի ըստ ԵղիշԷի։ 31. Սքանչելիը ի նպաստ Վարդանանց ըստ 
ԵղիշԷի։ 32. Այլ տաբցերութիւն ԵղիշԷի ի Փարպեցւոյն։ 33. նա¬ 
մակն Հպյոց առ Թէոդոս ըստ ԵղիշԷի։ 34. Հպյոց խնդիրը կը 
մնրժուի։ 35. Թէ ե՚րց ցաժնուեցաւ Վասակ. Վկայութիւն զնմա– 
նէ։ 36. Վասակ կ՚աւերէ զերկիրն ըստ ԵղիշԷի։ 37. Վար ղան աս¬ 
պատակ կը հանէ ի Սիւնիս ըստ ԵղիշԷի։ 38. Այս աւերմԽնց 
համար երկուստեք գուժկան առ թազաւորն, որ կ՚ապաշաւէ, ըստ 
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Եդիշէի։ 39. Վասակ դրացի ժողովուրդներ կը զրզռէ ընդդէւՐ 
Վարդանանց, ըստ Եդիշէի։ 40. Թէ հրովարտակը ներման էի՞ն 
ստուգիւ 6աղկերտէ։ 4ք. Միարանութիւն Փարսլեցւդյն եւ Եդիշէի 
Վհանզամանաց պատերազմին: 42. Ատենարանութիւնք առ ղօրա- 
կանն. նկարագիր մակատուն: 43. Թիլ Վարդանանց: 

1, ՝$րիստոնէութիւննք որք թ՛ոզ մանր մանր ազգերն չաչսկոչս 
Տիգրիսի (Հայաստան ք Օւոհաչաստան, Միջագետբք որ էին ընդ իշ~ 
խանութ եա մ լւ կամ գէթ Ը^գ ազգեցութեամբ Պարսից^, չկարաց 
գտնել մ ուա ի բուն չարևելս անգր քան զՏիգրիս՝ էր գո– 
նէ թոԱ տուեալ երկրիս աչն մասին մէջ, ոչ աո. Պարթևօբ միաչնք 
այլ և առ. Շասանեամբ լ>ք որ էին աւելի ջերմ մոգակրօն։ Ցետ ոլայ 
բրիստոնէութիւնն ընգհանրացաւ ի հ ռոմ էական պետութեան, և 
Հայաստան և ՄիՀյգետբ բրիս տոն էացան՝ հալաՆմունբ սկսան ի 
Պարսս բրիստոնէութեան գէմք աո. երկիւզթ թէ գուցէ ազգեցույ• 
թիւնն բրիստոնէութեան միտեցունէր արևելեան ժողովուրդներ ի 
Հռոմայեցիս։ Արդէն 228-էն հետէ փոխանակ ազատամիտ հարըս* 
տութեանն Պարթևաց ևկաՆ էր Օասանեաննք խիստ և մոլեռանդ։ 
Լ^ինելե բրիստոնեայ սկսաւ առ. սակալ սակալ համ արուիլ այս վեր* 
ջինն եր էն բա զա բա կան չանցան բ, իբրև, ապստամ բութիւն ընգգէմ 
մոգակրօն տէրութեանն Սաս անեանց։ ՜Շապուհ (՝♦ (309-381) իւր 
տէրութեան բսաներորդ տարիէնք այն է Աոստանդիանոսի գարձէն 
սկսեալ գրեթէ մինչև ի վախճան իւր երկար իշխանութեանն% էր 
ի հա լան ել զբրիստոնեայս իւր երկրին մ էջ։ Առ. յաջորգօբ նորա 
մեզմացալ արդարև հալաՆու մն, մանաւանգ առ. Յազկերտիւ Ա« 

(400—421), որ ներոզագոյնն էր բան ղամենայն թագաւորս Սա– 

ս անեանց, բայց ի վերջ կոէս թագաւորութ եան նորա (418) բոր բո* 
բեցաւ մ ի ւս անգամ հա լաՆումն ստստկութեամբք ի պատճառս յան* 
գգնութեան ոմանց ի բրիստոնէիցք մանաւանգ Ա^ք.ա անուն եպիս* 
կոպոսիք որ համարձակեցաւ այրել ատրուշան, զորն՛՝ որ բրէական 
չանցան բ էր առ Օասանեանս ։ (\ւստի գլխաւոր ջան բ Պարսից եզաւ 
այնուհետև աՆեյ հպատակ ազգեր, մանաւանգ զՀայսք ի մոգակրօ* 
նութիւն։ Այսպէս խրատ կու տար Միհրներսեհ Յազկերտի ըսա 
Փարպեցւոյն* օեթէ մերոց օրինաց ընտանեցուցանէբ զնոսա ԼզՀալս) 
և ընգելնունՀ.. այնուհետև զձեզ սիրեն և զԱրեաց աշխարհս ք և 
ի կայսերէ և յօրինաց նորա և յաշխարհէն մերժին և հեռանան 
ի բաց• և լինի այնուհետև աշխարհն ընդ մեզ սերտ սիրով և միա* 
բանութեամբ։ ել յորժամ Հայբ սերտիւ մեր լինին% Վիրք ե. Ար 
ուանբ այնուհետև մեր իսկ ենն (Փարպ* ՒԱ»)է այնպէս կաս* 
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կանելի էր \էասանեանց ի բնէ՝ ինչպէս հաւատակցոլթիւնն րնգ 
Շոլնս։ Վււաւ/ Ե* (421 — 442), լաջորգն 8ազկերտի Ա, ալս պատ– 
ճառաւ կոշևց լարքունիս զԱրտաշիր և զ\)ահակ, այսինքն իբրև, 
հավատակից— ՀզՇունովք դլեալ խորհրդով», և հակառակ բոզոքոլն 
0ահակալ, թէ էԵս ղնորա ապստամբության ինչ խորհուրդ ոչ դի¬ 
տեմ»՝ ընկէց զԱրտաշիր թադաւորութենէն, և զ\)ահակ կաթողիկո– 
ււութենէն*— հւՀբամ ալեաց Վււաւ/ առնուլ զթագաւորութիւնն /Աք* 
տաշրէ, և անդէն արդելուլ ղնա, և զամենալն ինչս ազդի նորա 
ունել լարքունիս♦ նոլնպէս և զմենն Աահակ, և զտունն կաթողի¬ 
կոսական ունել լարքունիս, և տալ փոխանակ նորա լաթոռ եպիս– 
կոպոսութեանն Հալոց զՍուր մ ակն՝» (\°որ* 1՝* ^Օն)* Եւ լետոլ երբ 
խնդրուեցալ Ս ահակ նախարարաց միոլ մ ասն էն՝ հաստատեց գնա, 
տալով նմտ հակառակաթոռ ղՆմուէլ, ոչ այնչափ իբրև. դորՆա հհ՝ 
որ չափ քաղաքական լրտես»-ւՀաւանեալ Վո.ամալ՝ զերկաքանչիւ– 
րոցն կատարեաց զխևդիր (նախարարացն՝), տուեալ լաթոռ եպիսկո- 
պոսապետութեանն զալլ ոմն ասորի Նմուէլ անուն, " ղի լիցի ընդ– 
դիմափառ (հակա ռա կակա ր նիք) մենին 0 ահակալ և * հակառակա¬ 
թոռ, և դորն նմտ զատուցեալ զընկերել մարզպանին, կալ ի վե¬ 
րալ բաշխից հարկա9 դատաստանաց և աշխարհա¬ 
կան կարդաց» (Ւօր* *|Ե«)է Դիտելու արժանի է սպառնալիքն 
Վւլաւ/ա/ չարձակելն ղ\)ահակ չատեն էն. € Ւալց չարձակելն ^Օա– 
հակ՝) լանդիման իւր արարեալ ի բազմակսլտ ատենին՝ աս է* Երդ– 
մնեցուցանեմ զքեզ ի քոլին հաւատ՝ միամիտ կալ ի նառալութեան 
մերում, և ոչ խորհել իրս ապստամբութեան, պատրեալ ի մոլար 
հաւատակցութիւնն Յունաց, և լինել կորստեան պատ՛ճառ Հալրց 
աշխարհին ի մէնջ, փոխել զբարերար անուն մեր ի չարաբար» (Ւոյւ* 

^Ե#)է Ալսպէս երկիլղ մեն էր 0 ասանեանց՝ Ցունաց հաւատակ– 
ցութենէն, իբրև առաջին և դլխաւոր առթէ միտելոլ Հալոց ի 
Շոլնսէ 

2, Ջէք սակալն բոլորովին անհիմն Պարսից կասկանն զՀալոցէ 
*Նշանաւոր է \) ահա կալ պատասխանն առ նախարարս, որ կ*ամբտս– 
տանէին զԱրտաշիր* (էՊարտ է, աս է, փոքր մի տանել թերութեան 
առնն, մինչև գելս իրացն խորհել մարթասցուք կալսերբն Շունաց 
&՝էոդոսիւ» (Ւււյւ* Տն ^Տ՝*)ւ ՒԴր/ կրնար խորհել 0ահակ թ՝էոդոսի 
հետ, որ չունէր ամենևին ազդեցութիւն Պարսից բաժնին մ էջ և 
Պարսից կոզմանէ նստող թագաւորի մը վրալ՝ եթէ չուն էր ^ Ս ա<^ակ 
ակնկալութիւն ի մօտոլ մտնելուն Հալոց միւսանդամ ընդ իշխռ– 
նութեամբ կա լսեր։ 0 ահակ ունէր ալս լոլսը՝ ևրբ ըստ \)ոկրատալք 
\)ոզոմևնալ և (*՝էոդոբետալ, մատենագրաց Ե* դարու՝ քֆէոդոս էր 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ 

8 



114 - 

ի պատերազմի ընդ Վ«ւաւ/ա| անդստին յամէն 421, և Յոյնք յազ– 
թելով զօր ավարին Վո.ամայ Ներսեհի, Պարսից Ար զա զեն է նահան¬ 
գին մզ՝ անցան ի Միջագետս պաշար ել զՄ1րբինք բայց չյաջոզե– 
ցտնք և կնքոսեցաւ. հարիսլամեալ խաղաղութիւն սա պայմանաԱք 
որ Վո֊աւ/ դադրեցունէր հալաեոսմը։ Օչինչ ընդհատ նշան ալ. որ կ 
միսս երկդիմի պատասխանն 0ահակալ լատենի Վ#ւամայ (431)։ Երբ 
Վււաւք, ինչպես պատմեցինք ի վերոյք կքզդոսշացոսներ քՕաՀա| 
միամիտ կալ ի Նաո.այոսթեան և ոչ խորհել իրս ապ ստամ բոսթեան* 
0ահակ աո.անց ւիշելոս ապստամբոսթեան կետը €սկոասք ասէ 
րենացինք ճարւել զերախտիս Նաուայոսթեանն 9 և զապերախտն ի 
նոցանե լիներ* որպես թե ասեր* Միթե զարմանալի ե թոըհ^1 
մեզ ապստամբեր մեզ որ փոխանակ այնչափ ծ աո. այութեան ոչ այլ 
ինչ տեսան ենք՝ եթե ոչ ապերախտոսթիսն ։ 

3, Հասատակցոսթեան վրայ9 իբրև, պատ՛ճառ. կաօկաՆանաց% 
հարկ ե յասելոսլ նաև. երկրին կես անկախոսթ իսննյ որ կոս տար 
դիսրոսթիսն մեն ապստամբոսթեան դորնին։ 8ետ անկման Արտա֊ 
շրի$ վերջին թադասորին Հայոցէ աթոո֊ենք թելադրութեամբ միոլ 
մասին նախարարաց, Լայք թեպետև կղրոսսին թագա սոր ութի սնը% 

* կը պահեին տակասին ինքնօրենոսթեան գլխասոր տարրներն։ Լա֊ 
զարապետոսթիսննք որ եր ներքին գորնոց պաշտօնեոսթիւնք 1ս սպա- 
րապետոսթիսնն եին ի ձեո.ս հայ նախարարաց։ Հազարապետ էք» 
հա ստնա կան ա դես թագասորոսթեան ժամ անակեն, ՎաՀան Ա*ք«ր– 
տոսնիք այր Հզօրասոր հասատով էս ճոխոսթեամբ Լազդևցոսթեամբ) 
մ արմնասորասա (^որ* 1՝* ^է»), էւիբրև զհայր վերակացոս համա- 
րեար (Եզիշ* էք 39)» և զսպարապետոսթիսնն ուներ Մամիկոնետն 
ցեղէն Վ արդան մենք թոռն 0ահակայք ի վաղոսց Լյաս֊աջ քան 
զբարձոսմն թադասորոսթեանն^ կարդեալ ստրատելատ ի &՝եոգոսե 
Լի սկզբան Յոսնաց բաժնին հայ զօրաց համար միայն հասանակա* 
նա պես♦—^որ* 9՝» Եէ*), էս ապա տանոստեր Մ ամիկոնեան տոհ¬ 
մին) միանգամայն սպարապետ% ի Վ#ւաւէ այ Լ\°որ* <1՝* ^Ե»)* Յետոյ 
ապա9 երբ հաստատոսեցաս մ ար դպան ութի սնն յետ բարձման թա¬ 
գա սոր ոսթեանն (^որ* 9՝» VI*)* այս պաշտօն ևս յանձնոսեցտս Հայ¬ 
ոց $ այնպես որ իբր 10 ամօք յա էլ աջ քան զմահն 0 ահակայ (430) 
կը գտնենք զՎ^ասակ մարզպան զկնի Հ+եհմիհ րշապհոյ (^որ* I՝# 
^.), «ամենայն նախարարազն Հայոց ասադն (Եղիշ* ^ 105)» &՝ող 
նախարարեաննք որոց իսրաքանչիսրն ուներ զի*֊բ գունդ ազգն ևս 
ուներ զի՚֊բ աո.անձին զօրս, արքունի անոսամբ9 որպես էյ երևի՝ հա¬ 
մակ այրոսձիք ընդ ձեո.ամբ սպարապետին։ Հարկերն% Հայոց ձեռօք 
կը հասաքոսեին և կը տրուպին յարքոսնիս» կրակապաշտ ութ իւնն 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 115 - 

չուներ կէւուան ի Լայս, և օրէնրն էր համակ եկեղեցական։ Օւնենա- 
լով անկախութեան այս ամէն տարրներն՝ շատ դիլրին էր ազգին 
ձեռս տալ ի Շոյես, եթէ տեսնէր փոքր ինչ յոյս ձեոնտուութեան 
այն կողմ էն։ 

4. ՀՀիարգ և իցէ% մինչև Վււաւ/այ մահը (442), որ դիպեցալ 
յետ երկուց ամաց մա հուն 0ահակայ չեզաւ Պարսից կողմա նէր հա• 
լաէման փորձ Հայոց գէմ, ոչ իբրև ստիպումն, և ոչ իբրև հրա– 
ւէր։ Այս փորձ կ*սկսի աո. Շ աղկեր տիլ. ք՝* (442-460), յաջորդաւ 
Լո ամայ։ Ամբարտավան թագավորն, հակսուակ դա շան ց նախորդին 
իվրոյ9 յարձակեցավ ի Միջագետս* Լուոմայեցիր պարտեցան* եղան 
ավերմունր, մինչև փախստական րրիստոնեայր յանձնո վեցան, և 
խաղաղովթիվնն հաստատովեցաս մ ի վս անգամ, ըստ պատմովթեան 
$՝էոդորետայ ժամանակակցի, և Պրոկոպիոսի որ չէ հերւի ժամանա¬ 
կավ, ընդ որս միաբան է և Եղիշէ.-(աԻբրև զգա զան մի կատաղի 
յարձակեցավ ի վեր այ աշխարհին Շունաց» եհար մինչ ի րազարն 
Մերին, և զբաղում գաւաո֊ս Հոո-ոմոց ավերեաց ասպատակավ, և 
զամենայն եկեղեցիս հրձիգ արար» կուտեաց ղավար և զդերի, և 
ահաբեկ արար զամենայն զօրս աշխարհին։ Նսկ երանելփն &՝էոդոս 
կայսր (&՝էոդոս փորլւ), րանզի խաղաղասէր էր ի քրիստոս՝ ոչ կա¬ 
մեցավ ելանել ընդ աււաջ պատերազմ ալ. այլ այր մի Անատոլ ա– 
նուն, որ էր նորա սպարապետ արևելից% սուարեաց աո նա բազում 
գանձիւր* և արր պարսիկր Որ փախուցեալ էին վասն րրիստո- 
նէովթեան և էին ի րազարին կայսեր% կալալ և ետ ի ձեռս նորա, 
և զամենայն զոր ինչ ասաց ի ժամանակին% կատարեաց ըստ կա¬ 
մաց նորա և արգել գնա ի բազում բարկութենէն». –Նղէշ. էջ 13, 

14)է Պարտութեամբ &՝էոգոսի հատաւ Հայոց էոԼսը* Ղա1ս (ք Թ՝ոէ~1ք 
ակնարկել ԵղիշԷ յասելն♦ ձ\*բրև բեկեալ տեսին (Հայր) զզօրութիւնն 
Շունաց արւաջի նորա՝ յոյժ հարան խոցեցան ի խորհուրդս իւ– 
րեանցն էջ 20)է Շետ երկեցուցանելոյ զերկչոտն &՝էոդոս% 
Շազկերտ սկսալ կամ մանաւանդ նորոգեց զպատերազմն ընդ ՝$ու– 
շանս։ Նթէ հաւատանր Եղիշէ ի, ինչպէս հա լան ական է% Շազկերտ 
վերջին ՛ճակատը տուաւ իլր տէրութեան երկոտասաներորդ տարին 
(453), և տարաւ կատարեալ յաղթութիւն ի գլուխ•—«I1 սկզբան 
երկոտասան ամի թագաւորութեանն իւրոյ գունդ կազմ էր ա նհա– 
մար բազմութեամբփ*» զայս տեսեալ թագա լորին Փուշանաց ոչ հան– 
դուրժէր ելանել ընդ առ.աջ նորա պատերազմաւ*»» իսկ սա ասպա¬ 
տակ արձակէր գտլաոաց, տեզեաց, վա/րաց♦ առնոյր զբաղում բեր– 
դըս և զրաղարս, կուտէր զգերին, զառ. և զապուո. և զա լար, ա– 
Նէր հասուցանէր յերկիրն իւրոյ տէրութեաննւ> (Նդփշ. էջ 82)։ 
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3. 8 ետ լաղթութեանն ընդգէմ ձունաց՝ 8տզկելւա ղրկահ էր 
գունդ ստուար Ատ րպատականէ ի Հայս, ի Ւագաւան, որ կեդրոն 
համստւաՆ էր երկրին* -օւՀԼբսան Լւ զմի ամ թագաւորեալ Պարսից 
Վրւամ երկրորդ (Ե*) մերւանի, թողլով զտէրութիւնն որդւոյ իւրում 
8ազկերտէւ. որոյ մոռացեալ զհաշտութիւնն՝ իսկ և իսկ ընդ թագա• 
ւորելն գիմ է ի վերայ զօրացն 8 ունաց որվէ աո֊ Մերին, հրամայե¬ 
լով գնդին Ատրպատականի ի մեր աշխարհս ելանել* որբ եկեալ 
անկտրգապէս բանակեցան հու.պ աո. Ւագևացն ասանի» (Ւօր* 
^է*)> թերևս ի Նահ ապիվան, <ւի բուն բանակի տեղսն Արշակու– 
նեացն» (է՝ ուղ* 0՝* ԺԵ*)* 8ետ ամաց ինչ, ըստ ^զէշէի։ Ցազկերտ 
հուշանա ց պատերազմին պատճառաւ կոչեց (444) զայրուձին, ինչ- 
պէս ուրիշ հպատակ ազգաց՝ նոյնպէս Լւ զՀայոց♦ աՄեբ—ասէ Ցազ¬ 
կերտ ի հրովարտակին առ. ^ղիշէի— է մտի եդաբ անվրէպ խորհըր– 
դովբ խազալ գնալ յաշխարհն արևելից*** գ արձուցանել ի մեզ 
զտէրութիւնն ^ուշանաց* գ ուր իբրև, զհրովարտակս զայս տեսա• 
նէբ անխափան վաղվաղակի այրևձի գումարևցէբ առաջի բան զիսւ 
յանդիման լերուբ ինձ յԱպար աշխարհին։* •• Խաղացին գնացին յի*–ա 
բաբան չի լր աշխարհաց լրջմտութեամբ և անտրտում խնդութեամբ 
և. տիրասէր խորհրդովբ, կատարեալ զսպաս գինուսրութեան աներկ¬ 
բա յ վաստակովբ» (Ե^շ* էջ 18, 19)։ Այսպէս յետ ունելոյ զմիջ– 
նաշխարհն (8 ա գա լան յԱյրարտտ^ զօրօբ, և հեռացուցանելոյ զայ– 
րուձին (եթէ ՛ճշմարիտ է պատմութիւն Եղիշէի^ բովանդակ կամ 
զընտիր մասն նորա՝ համարեցաւ պատեհ ժամանակ բազա բա կան ա– 
պէս կապել զերկիրն ընդ տէրութեան, իբր թէ կեդրոնացուցանել, 
հպատակելով Պարսից օրինաց նոր կարգօբ։ 

6. 3ազկերտի նոր կարգերն ի Լայս չէին անիրաւ• տիրող տէ– 
րութ եան իրաւունբն էր իլր օրէնբը զ°րել տալ հպատակ երկրի 
մ էջ* թէպէտ չիբ տարակոյս, թէ կուր ներբին և գաղտնի նպա¬ 
տակ՝ ընդելացուցտնևլոյ զժոզովուրդն տակաւ ի մոգակրօնութիւն* 
ուստի դժոլարին էր, մանաւանդ եկեղեցական մարմնոյն որ կրոնա¬ 
կան տեսութեամբ վտանգ կը նշմարէր՝ չխռովելտ Ալս պէս յուղումն 
սկսաւ ի կողմանէ Հայոց, որոց պարտ էր մանաւանդ իմաստու- 
թեամբ և հտանդարտութեամբ առնուլ զառ աջս վտանգին։ Տուզումն 
Ննալ երկպառակութիլն։ Մինչ ազգին կէսն հարկ կը համարէր 
խոհեմ ութ եամբ վարուիլ միլս կէսն ընտրելով խստութիւնը պար– 
զեց ապստամբութեան դրոշը։ 

7. Այս է մեր վարդանանց կոչոլաՆ պատերազմին, կամ Հայ¬ 
ոց առաջին ապստամբութեան պատմութիւնը, զոր երկու իրարմէ 
անկախ պատմիչբ, Եղփշէ և. Փարպեցին, կը դնեն մեր առջև տար– 
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բեր պարագաներով։ Այււ պատմութեան մէջ կ* բննա յան այ մեզ Վար* 
գանք տէր Մամիկոնեանց և սպարապետ Հայոց* |էրր1ւ գլուխ (\ւխ– 
տապահաց, (այս անունը տրուեցալ ըստ երկու, պատմչաց ալն կու֊ 
սակցութեան* որ լաս կը համարեր բռնսւթիւնը բռնութեամբ վա– 
նելք եւ ուներ գրեթե զրո վանդակ կղերն յիւր կողմն՝) 9 և Վասակ, 
0իւնեաց տեր։ մարզպան* իբրև, գլուխ I)լրացողացք (ալս անունը 
կու տան գեթ ւէւ^տլ պատմիչը միսս կուսակցութեանք որ րոնոս¬ 
թեամր զդէմ ոսնել կը մերմ՜եր իբրև, վնասակար)է ՛Նա լելով* աստի* 
ազգին տկարոսթեանք և ապիկարոսթեան 8ոսնացք էորս կը լոսսար 
կոսսակցութիսննք և անտի* Եասանեանց ահեղ և վայրագ զօր ու– 
թեան* եր արգարև. իմա ստնա գոլն վերջիններս ւն խորհուրդը։ ՀԼիարդ 
և իցե% անուրանալի ե ք-էթ* թե աո.անց ունենալու ոզջոլն ազգն 
համամիտ* լանդգնութիւն մեՆ եր մտաբերել լապստամրութիւն։ 
Դժբախտութեամբ ինչ որ գրուաՆ ե ալս նշանաւոր դիպաց վրալ* 
ե եկեղեցական կամ ուխտապահաց կողմ անէ* հակառակ կուսէ <ԷԸրա 
ուաՆ ամենևին չունինը։ 

նշան* թե պատմութիւնը մեզ հաւատարմութեամր տըր– 
ոլաՆ չե՝ երկու պատմչաց անհամաձալնութիւնն է ըստ պարա¬ 
կալից* ուստի կը մնալ մեզ գուշակելով գտնել ճշմտրտութիւնը։ 
Ցալտնի կը տեսնուի սակայն9 թե Փարպեցին ե աւելի պատմական, 
ըանզի դիպաց կապակցութիւնն ի նմա ե աւելի բնական և պարզ* 
մինչ աո. Եղիշեի կը տեսնուի դիտումն* հանել պատմութիւնը բնա¬ 
կան էն դուրս $ բարձրացունելու համար զիւ֊ր դիւցազնն Վարդանք 
և խոնարհեցունե լոս* մանաւանդ թե • խորտակելու զհակաո. ակորդ 
նորա Վասակ։ 8ալց Փարպեցին ևս ունի թերի։ Սա առ.անց տալու 
մեզ ապստտմ րութեան պատճառներն* կու գայ լան կարն՜ զորեինք 
ուստի և պատմութեան սկիզբն առ Փարպեցւոլն ե յապաւեալ իմն 
և կրճատ։ Եղիշե կը դնե Գեղեցիկ լա ռաջա բան մը իբրև մուտ ի 
պատմութիւնն* զոր Սասանեանց նախընթաց և իբր աւանդական 
ըաղաըականութեան հետ կապելով* կը գտնենը զբուն պատճառ 
գորՆ ոլն։ 

8ասացելոց անտի վերագոլնն ի է^որենացւոլն * էԵղիշեե և– 1ա1~ 
լոց* լա լան ի է* թե հալաՆումն 8ազկերտի եր ի վտղու.ց պատրաստ– 
ուաՆ և հասան* և պատճառն եր հալատտկցութիւնն Հալոց ընդ 
8ունացք և ալսր ազագաւ միտումն ազգին լապստամբութիւն* ալս- 
ինըն ընկենուլ զլուՆն պարսկական։ Այււ տեսութեամբ <քալաեում1էյ 
Տազկերտի եր ար^լէւր հին 8ասանեան ըազաքականութեան։ ^ար– 
Նել թե հ ալան ման խորհուրդն եր Ննունդ Յազկևրտի և առանց 
ամենևին նախընթաց պատճառի* չե պատմական։ 
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Եղէշէ յետ էիշելոյ համառօտիւ & աղկեր տի նախորգներուն հա– 
լաՆիչ քաղաքական*ււթիլնը (էջ 11, 12), և աւե.փ երկար՝ զխորագէտ 
հնարս և զբռնութիւնսն 8աղկերտի աւելաբանութեամբ, ինչպէս 
նաև. ղպատերազմունս նորա և զյաղթսւթիւնսն ընգգէմ 8ունաց և 
մուշան աղ՝ կու գալ ի սկիզբն հալաՆման Հաչոց, կամ վարդանանց 
պատերազմին, որ է գլխակոր նիւթ նորա։ 

9. Շազկելւտ, րսա Եղիշէի, յետ յազթելոյ Շոլնաց և ՝$ու չա¬ 
նաղ՝ կը դարձունէ զուչադրութիլն իլր է Հաչս։ %ենշապուհ ոմն, 
հաւատարիմ թագաւորին, կը ղրկուի ի Հաչս (450) աոանձին պաշ– 
սոօնիւ*—<ւՀԼմի ոմն ի հաւատարիմ Նառայից իւրոց ի գորՆ առաքէր 
լերկիրն Հայոց, որում անուն էր Գենշապուհ, որ եկեալ հասեալ 
հրամանալ արքունի, զոզքոյն բերեալ ղմեՆ թագաւորին» (Ե^յ* 
էջ* 88)* Խորամանկ Պարսիկն խաղա ղաս էր կեզՆաւսրութեամբ» կը 
չահի ղոմանս ի գլխաւոր նախարարաց ի կողմն թագալ։արին։ ՏՀայս 
կը թուի4 ակնարկել Ե/յ^է չասելն* հւբանսարկութեամբ զնախարա– 
րեանն արկ ընդ միմեանս, և յամենայն տան արար խռովութիւն»։ 
Առաջին գորՆ պաչտօնէին էր առնել ընդհանուր աշխարհագիր, 
պատ՝ճառանօք թեթևցունելու հարկերն և զզօրաբաժինն (այրուձին 
ղոր սովոր էին տալ Հայք՝) արդար և. հաւասար բաժանմամբ ըստ 
թուոյ բնակչաց երկրին*—Աշխարհագիր առնել ամենայն երկրին 
Հայոց ի թողութիլն հարկաց և ի թեթևութիւն այրևձիոյ»* քանզի, 
որպէս այլուր աս է՝ *\Լյրուձին Հայոց բովանդակ ի ձեռն նախա¬ 
րարազն առաջնորդէր ի պատերազմի»տ Ա|օ առթիւ փոխեց զհազա– 
րապետն, յորոյ ձեռս էր ել և մուտ աշխարհին, Լ փոխանակ Վա– 
հանայ Ամատունւոյ, ղորմէ, ինչպէս արդէն տեսանք, գովութեամբ 
կը խօսին Ւ*որենացին և Եղիշէ՝ դրալ պարսիկ*— «Որ հազարապետն 
էր աշխարհին՝ իբրև, զհայր վերակացու համարեալ էր* գրգռեաց 
յարոյց զամբաստանութիւն ի վերայ նորա, և հանեալ զնա ի գոր– 
Նոյն՝ փոխանակ նորա պարսիկ աՆ յաշխարհն» (էջ 40)* Ւայց, ըստ 

ՈԼ թեթևցան հարկերն, այլ աւելի Նանրացան*—«ք՝նաւ. 
ով իսկ կարէ պատմել վասն Նանրութեան մտից և. սակից, բաժից 
և հասից՝ լերանց և. դաշտաց և մայրեաց ։ Օւստի արժանն էր առ¬ 
նուլ հարիւր դահեկանաւ չափ՝ կրկին առնուին, ոչ րսա արքունի 
արժանաւորութեան, այլ հինաբտր յափշտակելով, մինչև ինքեանք 
իսկ մեՆապէս զարմանային, թէ ուստի այս ամենայն գանձ ելանէ, 
զիարդ շէն կայցէ աշխարհն» (ԱՆ^ւ)է (Լնդ աշխարհագրաւ մտան 
նաև եկեղեցիք և վանորայք♦ զայս կ՝ ակնարկէ ասելն, ձՀԼա զատ ու¬ 
թի ւն եկեղեցւոյն ար կան էր ընդ Նառայութեամբ»* զմիայնակեացս 
<ւոր բնակեալ էին ի վանորայս՝ ընդ նովին աշխարհագրաւ արկա– 
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՜նէր՝»։ Ե|քէ պարտ է հավատալ ևս կար եպիս֊ 
կոպոսաց և երիցանց անգամ։ Հ*հնԷին հարկս9 կը լ ալելու նզէշհ, ոչ 
միայն շինաց9 այլ և աւերակացա Եզիշէի այս նկարագրին մէջ կայ 
արդարև աւելաբանութիւն։ հարձեալ դատերը որ կը տեսնուէին 
ըստ կանոնական իր ասանց եկեղեցականաց առջև՝ պիտի տեսնային 
ըստ Պարսից օրինաց յատենի պարսիկ դա տա լորի որ էր մոգ*— «Ած՜ 
միլս ևս մոգպետ՝ գատաւոր աշխարհինՔ* և այս էր մանաւանգ 
-որ Նանր կը թուէր առաւելապէս կղերին9 իբրև թէ դիտմամբ ե֊ 
ղաՆ ի խանգարումն եկեզեցւոյն — (Հգի զեկեզեցւոյն ղփառսն աղա֊ 
ւաղեսցեն»ք ասէ Եղիշէ ցաւով։ 

ւօ. Այս ամենայն բռնութեանց նպատակն էր9 ըստ Եղիշկիք 
նեղել զԼայԱք որ ձանձրանալով դառնային յսրէնս մոգութեան յոլ֊ 
4րով գտանելոյ գիւրութիւն• բայց երբ նոքա մնացին9 ասէք անյոզ֊ 
դողդ՝ գրուեցաւ հրովարտակ•—օնբրև տեսին, թէ այսու ամենայնիլ 
չկարացաք ձանձ րացուցանե լ յայնժամ յայտնտպէս հրաման ետուն 
մոգաց և մոգպետաց նամակ մի գրել ըստ ձախողակի դենին իլ» 
ըեանց։ նամակը9 զոր Եղիշէ միայն կը բերէ՝ է գրուաՆ իբր թէ 
^իհրներսեհէք բայդ արդեամբ ոչ այլ ինչ է՝ եթէ ոչ համաււօաու– 
թիւն գրելոցն յԵդնկայ Պարսից քէշին գէմ։ Ռչ սպառնալիք կայ ի 
նամակին և ոչ պտտոլէր ընգունելոյ զմոգութիւն, այլ լոկ մեղա֊ 
դրութիւն*—օւԵթէ աշխարհն Լոռոմոց9 ասէ9 առ յոթ յէմարու֊ 
թեան տգիտաբար մոլորեալ են և զրկեալ ի կատարեալ դենէս մեր֊ 
ժէ9 դուք ևս ընգէր զհետ նոցա մոլորսւթեանն ցնորի քա Ւ վախ- 
ճանի9 ըստ Եզիշէի9 կը պատուիրէ հազարապետն հառաջին պաշտօ֊ 
նեայն Միհրներսեհ^ առնել բան առ բան պատասխանի նամակին 9 
և. կամ անձամբ գալ ի գուռն•—աԱրդ երկու իրք կան առաջի ձեր• 
կամ արարէք բան առ բան նամակիդ պատասխանի9 և կամ արիք 
ի դուռն եկայք9 և յանդիման լերուք մեՆի հրապարակին»ւ Լայք9 

•եթէ հաւատանք Նդիշէի՝ արարին ըստ առաջին հրամանին• առնելով 
յԱշսւ իշատ ժողով մեՆ եպիսկոպոսաց և նախարարաց՝ գրեցին պա տաս֊ 
խանի9 ուր երկայն աստուաՆաբանութեամբ կը պաշտպանեն քրիստո- 
նէական հաւատոյ ՝ճշմարտութիւններն9 խառնելով ուրեք ուրեք թըշ– 
նամանս առ թ ագաւորն։ \Լպաքէն թշնամանք էին թագա լորին ասել 
այնպիսի Նանր գրուաՆոյ մէջ* մ1ա կալիկ մի եթէ ի բաց թողտցուցսք 
՜նէիր զփքումն տէրութեանդ և ընկերաբար գայիր ի պայքար՝ ոչ 
աւելաբանութիւն համ ալ։էիրյ>9 ևն* դարձեալ* անթէ դու ի տգիտու֊ 
թեան վրիպեալ ես9 ես որ հաստատունս գիտեմ՝ ոչ կարեմ գալ 
ղկնի քո մոլորութեանդ* եթէ աշակերտիմ անուսումնութեանդ՝ եր֊ 
Տլոքինս յանգիւտ կորուստն մատնիմք»♦ գտրձեալ* «ԱյՆ է ՛ճշմարիտ 
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Աստուաե բո լորև ցունց մեր արարիչ* զոր դու. աներասանակ արձակ 
բերանով անահ աներկիւզ համարձակ հայհոյես♦ թոզեալ զՏիսույր 
Հրի ստոս ղփրկական անունն1 Փանդուրակալ որդի անուանես9 և 
մարդ մոլորեցուցիչ կարՆես9 և զերկնաւոր փրկութիւնն աղավաղես 
և անարգես ի կորուստ անձին և աշխարհիս♦ զոր տալոց ևւ հա– 
տուցանելոց ես զան անցական վրէժ տանջանտցն լանշէջ հուրն ըս– 
պառանացեալ գեհենին9 հանդերձ ամենայն դորՆակցովր Հոլովրր 
առաջնովր և միջնովր և վերջնովր»։ թարմանա լի է արդարև 9 որ 
Միհրներսեհի նամակին մէջ զոր կը դնէ Եզիշէ՝ չկան ալն բանր9 
աՓանդուրակայ (ըստ իմ ալմ ուտ ական ինչ աւանդուիմեան ապօրինա֊ 
լյ*ր հայր 3ի սուսի) որդի», հւմարդ մոլորեցուցիչ» 9 այլ ասէ լոկ վաան 
Շիսուսի, թէ «Ննալ ի կնոջէ ումեմնէ որում անուն էր Մարիտմր 
|լ առն նորա 8ովսէփ»։ (Անձևացեաց օրինակին յաւելոլաՆն է եկա• 
մուտ^է Ապար էն անվայել էր րրիստոնէական ոգւոյք և ոչ ար ժանի 
ողջոյն ազգն ընեայեցունող ժողովի իմաստուիմեան* նախատանօր 
լուանալ այնպիսի գոռոզ իմագտւոր։ Նթէ ժողովը պատշա՛ճ դատե– 
ցաւ րրիստոնէական հալա տոլ վարգապետուքմիւնը դրով լուղարկել 
աո. Շազկերտ՝ կար էր դրել ինչ որ արժան էր9 աո. անց իմ չնամա¬ 
նալ ։ 8ւստի շատ հա լան ական կը իմուի մեզ9 թէ երկու նամակներն 
ևս առ. Եղիշէի գիւտ են նորա կամ այն պատմուիմեան հեղինակին> 
ո որ և է։ 

11. Մանաւանգ որ Փարպեցին յայտնապէս ասէ9 իմ է Հտլր 
այն դիրը որ կը րովանգակէր Պարսից դենին վարդապետուիմիւնը 
չկարդացին անդամ, և ոչ իրենց հա լա տոլն դալան ութիւնը զոր կր 
խնդրէր 8ազկերտ% լանձն առին գրով յուղարկել առ նա9 ինչպէո 
յա յանի է ի պատասխանւոյն, զոր ըստ Փարպեցւոյն գրեցին Հալր 
Տազկերտ * <մէհկալեալ9 ասէ9 զայսպիսի հրովարտակ (ալսինրն զհք"~ 
վարտակ հրալիրին ի մոգութիւն, ամենայն Հալոց աւադանւոյն9 և 
ընթերցեալ զա մ են այն գրեալսն ի հրովարտակին $ և զալն ևս իմա• 
ցեալ9 իմ է զօրէնս անօրէնուիմեան իւրեանց գրով առարէ առ նո- 
ս ժոզովեցան*. • և դրեցին պատասխանի առ իմ ադա լորն 8ազ– 
կերտէ«• • Անհնար է (մեզ)ք ասեն9 որ ի բնէ ուսեալ եմր և հաս¬ 
տատնա լ յօրէնս լայս (րրիստոնէուիմեան^9 անսալ այդպիսի հրամանի 
հաւանել։*** Ալլ վասն օրինաց ձերոց զոր դրեալ էր և տուեալ բե¬ 
րել առ մեզ9*** յառալել պատուելոյ զիմադաւորուիմիւնդ ձեր բա¬ 
նալ անդամ և տեսանել զդրեալսդ ոչ կամեցարվասն զի ընդ 
կարդալն հարկիմր Նաղյր առնել♦ և ոչ զմեր օրէնս դրել և տալ 
բերել առ ձեզ ըստ հրամանին ձերոլ ի դէպ և պատշաճ համարե– 
ցար։ Այս պատասխանւոլն մ էջ ևս կան արդարև կեու բանր9 ինչ• 
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պէս կոչել զկրօնսն Պարսից ձսուտ*, օՆաղու արժանի*, & անմիտ 
մարգոց բար բանջմ ունք*, ք–ա19 ա1ս բտնք արհամարհանաց գեթ 
դենին գէմ են և ոչ թագավորին անձին։ 

12, Շազկերտ զայրանալով ալս պատասխանեսլն վրալ, որում 
չուներ ակն, քանզի գիտեր նախարարաց գոնե զմի մասն հալան 
իւր նամակին* կը հարցունէ մոգերուն ևւ աւագանւոլն, որք Հալոց 
ալս համարձակութիւնն, ըստ Փարպեցւոլն, կ* ըևՆալեն արատքին՝ 
թելագրութեան*—(վուեալ զյւանս նամակին թագաւորն% հար ցաներ 
ցմոգսն էւ ցամենալն \Լրեաց աւագանին* ♦» որ առաւել ևս գրգռվեին 
զթագաւորն ասելով• Եթե ոչ ուստեք ունեին նոքա լազուստ օգ¬ 
նական ութ եան լոլս% զալգպիսի բանս ի միտս իսկ իւրեանց նկատել 
չիշխեին է թ"Ղ նամակաւ աո. ձեր թագաւորութիւնգ առաքել* 
(Փարպ* ՒԵ»)ւ բալց 8ազկերտ, որ ուներ ւի*՝ր կողմն Մարկիանոսի 
(450 —457), 1ա^ոԸԳէ $՝եոգոսի փոքու, երևելի սչաշտօնեաներն 
ԼզԱրգաբուրիոս սպարապետ արևելից և զՓլորենտիոս պատրիկ, վե¬ 
րակացու արևե լի ց. Ղ*աթըր՝ճ* Տիեզ* պտմ • Հա. հ, 541, ՝Ծան. 1, 2)" 

գիտեր թե Հա1ո9 ձկաԸ 1ո1ս օգնութեան ի Ցունաց, և զխ ի զա խելն 
Հալոց ալնպէս՝ կ ընՆալեր մանաւանգ ազգեցութեան կղերին* ուստի 
կը կ ոչե առանձին հրովարտակալ զեախարարս Հալոց ի գուռն։ Այււ– 
պես Շազկերտ հեռացոլներով նախարարներն կղերին ազգեցութե– 
րե^՝ կը 1ա^ողի* կրակապաշտութիւնը կք ընգունուի նախարարներէն,. 
որ կարձակուին ի Հալս։ 

Եպառնալիք, զորս Փարպեցին կը գնէ ի բերան Շազկերտի առ 
նախարարս, և սոցա պատասխանին առ նա, ինչպես նաև ինչ որ՛ 
ասացաւ ի խորհրգեան նախարարաց ընգ միմեանս և ընգ վարդա¬ 
նալ և սորա ընդ նոսա, վերջապես ի^*չ որ նախարարք ի միասին, 
և առանձինն վար գան իբրև ի շնորհակալութիւն խօսեցան առ 
Շազկերտ ի մեկնելն իւրեանց, և ալլ սոցին նման բանք որ կան 
առ Փարպեցւոլն և առ նղիշէի՝ չեն վ աւերական, ալլ են ըստ ո՝ճոլ 
հին պատ մ ագրաց իբրև հռետորական լաւելուաՆք ի կոզմանե պատ- 
մչին, և ըստ իմաստին միալն աւելի կամ նուազ հաւանական։ Եւ֊ 
ալս անտի լտլտնի ե մանաւանգ, որ ոչ միևնոլն բանք են զորս կը> 
գնեն Եղիշե ե. Փարպեցին ի բերան Տազկերտի, նախարարաց և այ¬ 
լոց, երբ կու տան նոցա խօսել, ալլ բոլորովին տարբեր, շատ ան¬ 
գամ նաև հակառակ։ Ըււա Եղիշեի՝ նախարարք ընգ հասանելն ի 
գուռն ոչ թե ըստ սովորութեան կ*ընգունուին պատոլով, ալլ ա– 
նարգանօք կը հանուին արտաքս • ըստ Փարպեցւոլն, որ աւելի հա¬ 
լան ական ե% նախարարք ընգ հակառակն կ ըևգունուին մեՆամեՆ* 
ներեն և թագալորեն, և ի վաղիւն կը կազմուի ատեան։ Ը<ւա Ե* 

X 
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ղէշէի՝ թագավորին մ տե րիմներէն մին, Հոլւ ի ծածուկ ունէբ զանբակ 
սէրն ի քրիստոս, քանզի մկրտեալ իսկ էր լալա գանն կենդանի», 
խրատ կու տալ նախարարաց^ առ. ժամն ուրանալ զքրիստոնէութիւն և 
զեր ծ անել, և նախարարք կ՛ան սան նմա։ Աո. Փարպեցւոլն չիք ալս• 
ս(իսի բարեպաշտ քրիստոնէի լիշատակութիւն, ալլ նախարարք ին¬ 
քնին կը խնդրեն թադաւորէն ժամանակդ ևւ լետ երկար խորհելոլ 
կ՛ որոշեն ընդունել կրակապաշտութիւնը* Վ^արղան իսկ, որ ի սկզբան 
կ՛ընդդիմանար ալս որոշման% կը միաբանի ընդ նոսա։ Այս պատմու– 
թիւնն է արդարև հա լան ական։ էարձեալ ըստ Փարպեցւոլն՝ նա¬ 
խարարք երթալով Հի տուն մոխրանոցին՝ա% ոմանք պտտ՝ճառանօք 
(կեղՆ եօք) և ոչ ճշմարտութեամբ կը խոնարհեցունեն իրենց գլուխ¬ 
ներն <Լսնոտի պաշտամանն, աԱր ճշմարտապէս կ՛ուրանան։ Աււ եք|ր– 
շէի չկտլ ոչ կրակատուն երթալ և ոչ գլուխ խոնարհեցունել, ալլ 
նախարարք լիշեալ խրատտուին բերնով կ՚իմացունեն թադաւորին, 
թէ պիտի կատարեն հրամանը։ Ըււա Փարպեցւոլն՝ Յազկերտ կաս¬ 
կածելով նախարարաց անկեղծ ութ եան վրալ՝ կը պահէ առ իլր իբ¬ 
րև պատանդ զբդեշխն Վրաց գԱշուշա և զերկոսին որդիս Վնասա¬ 
կար զՅաբիկ և զԱմիրներսեհ։ Եղիշէ չգիտեր զալս, սակալն կը 
թուի ՛ճշմարիտ։ Թք Ըստ Փարպեցւոլն և թէ րոտ Եղիշէի՝ Յազ¬ 
կերտ մեծ ուրախութեամր կ՚արձակէ զնախարարսն բազմութեամբ 
մ ոգուց, որոց թիւը կը հա նէ Եղիշէ մինչև եօթնհարիւր։ Որովհե¬ 
տև մոգ անուամբ կ՚իմացուէին նաև թովփչք* օձահմալք և սո տհն 
նման խաբեբաներ% մեր միամիտ Փարպեցին համարելով Պարսից 
մոգերն ևս ալնպիսի կախարդներ* կը կարծէ թէ մոդքն որ ղըր* 
կուեցան նախարարաց հետ՝ պիտի ուսուցանեին Հալոց նոլնդունակ 
կախարդանաց արուեստներ♦ Հ^Լորս (գնա խարարս՝) հասանել փու– 
թացուցանէին լիլրաքանչիւր աշխարհ, տուեալ ընդ նոսա բազմու– 
թիլն սուտ վարդապետաց, զորս և մոդ անուանենճ լորդորէին ու¬ 
սանել զուսմունս ծաղրելի շնչմանց և ընղունչսարկոլ քարթընջմանց 
խօսսն, որպէս զօձակոչսն և զորովալնախօսս» (Փարսր *նա– 
խարարք, որ Հզիւրեանց միտս և զբանս և զխորհուրդս միջնորդու– 
թեամբ որբոլ Ալ ետ արանին անքակ և աներկևան առ միմեանս 
հաստատեալն, և Հալնպէս միաբտնեալք ուխտիւք և երդմամբ* 
եկած էին ի դուռն՝ առաջին հարցափորձիւ կը թուլեան։ Այս ար¬ 
դարև զարմանալի է։ նւս աւելի զարմանալի է Յազկերտի պէս խո– 
րադէտ թադաւորի հաւատալ, թէ նախարարաց ոմանց պատճառա– 
նօք գլուխ խոնարհեցունելովն կրակի՝ քսյոյլէպ^ ընդունած եղան 
մոգութիւեը* դժուարին և դժուարին է հաւատալ, թէ Յազկել։տ$ 
բոլոր Պարսից աւագանին և մոգերն ալեչափ անմիտ էին% մինչև 
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ալն կեր զէրա լորեր ալ դարձէն խաբուելով՝ օնուէրս ազգի ազգի բազում 
թնդութեամբն մատուցանել աստուաՆոց իւրեանց։ «Ւրախ մեՆ 
■առնեին լաւուր լալնմիկ, հաշուելով ալն օր լինել անշարժ հաս- 
աո ատ ութ ի ւն թագաւորութեան իւրեանց, կեալ խաղաղութեամբ ան֊ 
երկիւզ այնուհետև. լամենալն թշնամեաց» Փարպ* ՒԸփ 

13* Եղիշե ՈԼըիւ երազներ կու տալ տեսնել մ ոգուց, զոր օրի* 
նակ վիճակաւ որոշել, թե որ ազգ որ խումբին պիտի ելլեր ի բա• 
ժ՜ին, մինչև վեցերորդ ամիսը փութալ հասանել իւրա քանչիւր լի*֊ր 
սահմանեալ տեղին» կը լուսալին տարեգլխէն մինչև լաջորդ տարե¬ 
գլուխ բառնալ զկարգս եկեղեցւոլ, տաճարաց դուռները կնքել, կո– 
գոպտել եկեղեցիներ, նուիրական սպասներն առնուլ լարքոլնիս, 
գագարեցուցանել զերդս և զսազմոսս, տալ փոխել զհանդերձս մ ի ան¬ 
ձանց և կուսանաց ի ձև աշխարհական, կրթել լօրէնս մոգութեան 
կին և տլր, ազատ և շինական, խախտել զօրկնս քրիստոնեական 
ամուսնութեան, թոԱ տալ բազմակնութեան և ազգապիղե խառ- 
նակութեանց, մինչև առնուլ հարց զդստերս և եղբարց զքորս, 
ուտելի և զենլի անասնոց վրալ կատարել Պարսից խտբութիւններն, 
Քսլլովբն հանդերձ։ ԱՀա բանք Եղիշեի* «Գուժաբեր Ը^դ նոսա Լրնդ 
նախարարս Հալոց) ի մոդացն ոչ սակաւս, աւելի քան զեւթն հա- 
բիւ֊ր վարդապետս լզեր քնդ նոսա, և զմեՆ ոմն իշխան մոգպետ 
կացուցաներ ի վերտլ նոցա։ • ♦ , Նսկ խոհերականքն այնուհետև լա– 
րուցեալ լիլրա քանչիւր խ ալար ալին դարանաց՝ իղձ ք էի^եթ3 վաղ– 
վաղակի զհրամանն կատարել։*,* Եւ մինչչև հասեալ եիե էերկիրե 
Հալոց՝ փայտ ընկենոլին և վի՜ճակս արկանեին, թե որ լեզու ո– 

րում դասու հասցե լաշակերտութիւն։,,, 3անզդալ լարձակմամբ լա¬ 
լա րի առնուլ փութ ալին զդանձս սուրբ եկեզեցեացն* • • կետ եդեալ 
ղժամանակն զամիսն վեցերորդ՝ տագնապեին և ստիպեին արքունի 
հրամանաւ։ Մինչև ի նա լա սար դե ի նաւասարդ լամենալն տեղիս 
որ իցեն ընդ իշխանռւթեամբ թադալորին մեեի՝ բարձցին կարգք 
եկեղեցւոլ, փակեսցին և կնքեսցին դրունք սուրբ տաճարացն, գրով 
համարով առցին նուիրեալ սպասքն լարքունիս, լռեսցեն ձալնք 
սաղմոսացն և դադարեսցեն ընթերցուաեք անսուտ մարդարեիցն։ 
մահանալք մի՛ իշխեսցեն ի տունս իւրեանց ուսուցանել զժողովուր– 
դըո, և հաւատացեալքն ի քրիստոս ար ք և կանայք որ բնակեալ 
են լիլրա քանչիւր մենանոցս՝ փոխեսցեն զհանդերձս իւրեանց ըոտ 
աշխարհական կարդաց։ Գարձեալ և կանայք նախարարազն կալցին 
զուս ուժն վարդապետութեան մոդացն։ (\լստերք և դստերք աղա– 
աաց և շինականաց կրթեսցին ի հրապարակս նոցուն մոդաց։ Կարճես– 
ցին և աըդե՚լցին օրենք սուրբ ամուսնութեան, զոր ունեին ի նախ– 
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նեաց ըստ կարգի ըրիստոնէութետն, այլ փոխանակ ընդ կնոջ միալ 
բազում կանայս արասցեն, զի տճեցեա լ բա զմ աս ցին ազդր Հայոցէ 
Գոտ երբ հար անց լինի ցին, և ըորը՝ ^ղբարց. մարը ելցեն յանկո֊ 
զինս որդւ ոց) ա^/ւ թոռունը ելցեն լանկողինս հաւուց։ Պատրու- 
ճակը մի՛ մեռցին անյազ, եթէ յօդեաց իցէ և եթէ յայեեաց 4 եթէ 
յար^առոց և եթէ ի հաւուց և֊ եթէ ի խոզաց։ Հայսը առ.անց փան¬ 
գամ ի մի զանգցինք Նիւղը և ըակորը ի կրակ մի՛ եկեսցևն, ձեռը 
աո.անց գոմիզոյ մի՛ լուասցին։• »« *Լայս ամենայն որ ասացաը՝ առ¬ 
ժամանակ մի մինչև ի գլուխ տարւոյն կատարեսցեն ամևնեըեան ք 
և գայլն ամենայն աո. յա պայ պատրաստեսցեն։ Նսկ զայս ամենայն 
հրաման պատուիրանաց աոեալ մոգաց և մոգպետաց՝ զտիւ և զգի– 
շեր փութալին հաս անել յաշխարհն Հայոց• և աո. յպւք խնդու– 
թեանն ոչ երբէը յագէին երկայնութեամբ ՛ճանապարհին» 
85 — 89). 

Եթէ մոգուց այս երազներն էին Յազկերտի նպատակն% և ոչ 
մին այն երազոց կատտրեցաւք ոչ միայն յայնժամ, մինչ Հայր ու– 
նէին բաւական զօրութիւն ընդդիմանա լոյ, այլ և ոչ յետ պատե¬ 
րազմին վարդանանց, մինչ Հայը յաղթուեցան իսպառ֊, և կղեր էն 
երևելիներ հանդերձ կաթողիկոսաւ տարուեցան ի Պարսսք դաաա– 
պարտեցան ի մահ իբրե ատրուշանաւերը, և պատերազմէն ապ¬ 
րող նախարարաց մեհր մասը տարուեցաւ կա պան օր յաըսորւ Ո՞ք» 
եկեղեցի փոխուեցալ ի կրակատուն կամ տոնուեցաւ յտւարի* որ 
տաճարաց դրունը փակեցան և կնըեցան« եկեղեցւոյ որ կարգը բար– 
ձան կամ սպասը առան յարըունիս։ Այսպիսի ինչ կատարուաՆ չենը 
գտներ ի պատմութեան Փարպեցւոյն և ոչ Եղիշէի։ (Սաչափ միայն 
աս է Նղիշէ) թէ (ւՅետ աւուրց ըստն և հնգից գալստեան մոգուց 
ի Հայս՝ մոգպետն ինընին հասանէր ըակել զդրունս եկեղեցւոյն* 
իսկ սուրբն *Հևոնդ երէց ոչ ետ թոյրև* և Փարպեցին ասէ, թէ 
նոյնպէս ի սկզբան դարձին նախարարաց Յազկերտէ՝ «մոգուցն գունդը 
բռնադատէին տանել զկրակս ի տաճար սրբութեանց Տեաոն՝»։ Թե¬ 
րևս այսպիսի ինչ փորձ եղաւ ի սկզբան մոգպետին կողմանէ, բա& 
այս չէ հաւանական թէ էր տևական և արձակ, հրամտնաւ Յազ֊ 
կերտի)։ Ղէ յիշուաե ուրեը, թէ Պարսիկը լոեցուցին սաղմոսներ, 
կամ դադրևցուցին ընթևրցուաեներ։ Ջէ յիշուաՆ, թէ միայնակեացըք 
տրը և կանայը, բռնի աշխարհականացան, թէ կանայը նախարա– 
րաց, կամ ուստերը և դստերը ազատաց բոնադատեցան ուսանել 
մոգերուն վարդապետութիւնը, կամ արգելուեցան ամուսնու– 
թեան օրէնը, տրը բոնադատեցան առնուլ բազում կանայս, դը«֊ 
տերը լինել հարց և ըորը եղբարց, մարը որդւոց, և թոռունը 
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Հաւուց լ անկողինս ելան ել, կամ թէ Պարսից խտրութիւններն գը– 
*ոան մուտ ի Լալս։ Ջէ ամենևին ճշմարիտ, թէ ալս բռնութիւն- 
ներն ընել էր նպատակն Ցաղկերտի, կամ թէ մոգերը գացին ալն- 
պիոի հրամանաւ և խորհրդով։ հաթողիկոսութիւնը կեցաւ կանգուն 
ինչպէս լարւա^ նոլնպէս լետոլ* բրիստոնէութիւնը մնաց միշտ կրօնբ 
Հալոց• ալն չափ գաւառներէն և ոչ մին ընգունեցալ կրակապաշտ 
տութիւնը, թէպէտ հա լան ա կան է թէ մոգութիւնը բարոզուեցաւ 
և ատրուշաններ շինուեցան, որպէս աս է Փարպեցին, <ւ լականա լոր 
և ի գեղեցիկ տեղիս*։ \)իւնիբ անգամ, աւելի բամբասեալն ի գաւաււս 
Հալոց իբրև երկիր իշխանութեան Վնասակար և լետ նորա, բոտ 
Փարպեցւոլն (^էՍՋ)ր Վ>արազվաղանալ, ուրացելոց՝ էր և եղաւ միշտ 
յւարեպաշտագոլնն ի գա լառս Հալոց։ Դակուր և ըստ Փարպեցւոլն 
«լալն* Ցաբգէն, Ցիւնիբ՝ էին ընգ կապեալ նախարարս, վերջինն 
յետոլ, երկրորդ ապստամբութեան ժամանակ՝ նիզակակից 1Լա^ա– 

նալք և որ կարգեցաւ ի Հալոց իշխան տէրութեանն Ս իւնեաց 
(Փարպ. 

14. Ն՞նչ էր ուրեմն Ցաղկերտի նպատակը։ Ցաղկերտի նպա¬ 
տակն էր արդարև անել ղՀալս ի մոգութիւն, բալց ոչ ալնպէս ինչ– 
պէս կը ցուցնէ մեղ Փարպեցւոլն և մանաւանգ Եղիշէի պատ մ ու¬ 
թի ւնն, ալսինբն լանկարՆ և բռնաբար, ալլ մեղմով և հնարիւբ։ 
Հալոց մի մասն, մանաւանգ կղերն, գուշակելով Ցազկերտի խոր¬ 
հուրդը1 լանկարՆ ուրիշ գոլն տուաւ զորեին, և երկորին պատմիչբ 
մեր, մանաւանգ Եղիշէ՝ ալս գունով կը նկարեն մեզ պատմութիւնը։ 
Ցազկերտի բազաբականութիւնն էր՝ տալ նախտրարաց ընդունել 
*էէթ ա/ւ երեսս, իբրև բազա բտկան հարկ կամ իբրև^,տ էրութեան 
կրօնբ՝ մոգութիւնը, ալսինբն տալ մուտ կրակասլաշտութեան իլ– 
րաբանչիւր իլր երկրին մէջ, թոլլ տալով շինել ատրուշաններ, հաս¬ 
տատել մ ոգութեան դպրոցներ, Պարսից բազա բտկան օրինաց հպա– 
տակեցունել երկիրը, և ալնպէս ընգելացունելով ժողովուրդը մեղ¬ 
մով պարսկական բ աղաբակտնութեան և դենին՝ հեռացունել ազգն 
ի Ցունաց։ Ցալս միտս էր և Ցազկերտ Ա, որ լետ Վ^ռամշապհոլ 
թագաւորեցուց Հալոց գորգին իւր ալս նպատակալ, ինչպէս կը գի– 
տէ \°որենացին* <&Ցետ որոլ 8աղկերտ (Ա*) ոչ ևս ի նոցանէ, ալլ 
ղՆապուհ ղորդի իւր թագաւորեցուցեալ Հալոց, հնարս գառնութեան 
խորհելով՝ իբր թէ հանապազ առ. նմա նախարարբն լանգչիցին խօ– 
սիլբ, տուրևաււիւբ, խրախճանութեամբ* զի մարթ լիզի դևոտս և 
ի գեն մազդեզանց սազապեցուցանել, որով ամենևիմբ զատչիցին ի 
Ցունաց* (խոր* Տ՝* Նււյն խորհրդով սոլն Ցազկերտ (*•)> էնւ– 
պէս արդէն տեսանբ՝ ղրկեց զհենշապուհ, որոլ գլխաւոր պաշտօնն 
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էր շահել նախարարներն ի կողմն թագաւորինյ և լաջողեցաւ իսկ 
գէթ Ըստ մասին ք որպէս ակնարկէ Եղիշէք թէ *բանսարկութեամբ 
արկ զնախարարեանն ընդ միմեանս ք և լամեն աչն աան արար խռո֊՛ 
վութիւն»։ Պատ մութ եան մ էջ շատ պարագաներ կը ցուցնենք թէ 
8ազկերտի դիտումն էր նախարարներն որսալ և տալ նոցա շնորհել 
մուտ կրակապաշտութեան իւրաբանչիւր իւր երկրին մէջ իբրև, տէ֊ 
րութեան կրօնբ հաւասար բրիստոնէութ եան։ Ե պատմութենէ Փար֊ 
պեցւոլն կը տեսնենբք թէ Շազկերտի նամակը կ9ուդղուի իւրաբան֊ 
չիւր նախարարիք և ոչ ընդհանուր ազդին*— *\Լրարեալ հրովտք~ 
տակս առ. ամենաչն Հալոց աւադանին% գրէր ալսպէս»ւ Նախարարբ 
կը կոչուին ի դուռն* առ երեսս անգամ գիջանելն նոցա կամաց 
թագա լորին1 կը համարուի բաւականյ և կ՝ արձակուին մոգերովէ 
տեղի է բան զալս աւելի դիտաւորութիւններ ըևնալել 3աղկերտիր 
ալսինբն խլել բրիստոնէութիւնն արմատէն բռնութեամբք տալով 
բանդել եկեղեցիներ» ամէն օրէնբ և կարգ բրիստոնէական լանկարՆ 
1ւ միանգամ ալն տապալեր և ալս ոչ ի Հալս միայն ք ալլ 1ւ ի 
և. լ\Լղուանսք գորե՝ որ ոչ ի Միջագետս և ուրիշ բրիստոնեալ եր֊ 
կիրներ որ էին ընդ իշխանութեամբ Պարսից ք և ոչ իսկ ի Պարս֊ 
կաստան եղաւ երբէբյ սաստիկ հալաՆանաց ժամանակներ անգամ է 
Փրիստոնէութիւնը թոլլ տուեալ էր \\ասանեանց երկիրներուն մէջք 
թէև. ընդ հալաեանօբ։ Ննբն իսկ կը վկալէք թէ բրիսաո֊ 
նեալբ ի Պարսկաստան Նապհոլ ք՝–ի ժամանակէն ալնչափ բազմա֊ 
ցաե էին% օւմինչև լամենալն բաղաբս աշխարհին եկեղեցի շինեցինք 
որ զանցուցանէր պալՆառութեամբ զթագաւորաբնակ արբունեօբնէ 
ՀյինԷին և. վկա լարանս իմն անուանեալԱք 1ւ զէալն զարդ եկեզեցեաց 
զտրդարէինք և լամենալն տեղիսք լապատս և. լան ապատս միալնա֊ 
նոցս շինէինւ Եւ իբրև, ոչինչ երևէր լալտնի օգնութիւն ուստեբ 
աճելով աճ էին և. բազմանալով բաղմանալինք և. մարմնտւոր մեեու֊ 
թեամբբ ւՏեՆանալինն (Եղիշ* էջ 102)է 

15. Տազկերտի դիտաւորութեան վրալ բաւական համարելով 
ալսչափ՝ գան բ ի կարգ անդր պատմութեան։ *Նախարարբ մոգերով 
հանդերձ լետ երկար ճան ապա րհորգութեան կը հասնին ի Հալս է 
Փարպեցին տխուրք բալց բնական կերպով կը նկտրագրէ ղընգունե֊ 
լոլթիւնն որ եղաւ նախարարաց լազգէն*— *Եկեալ հասանէին տա֊ 
նուտեարբն Հալոց հա նդերձ սեպհօբն և. որ ընդ ինբեանս |ա2* 
խարհս Հալոցք ողջբ ե. ոչ ող^բ9 կենդանի կիսամեռբ։*** Նլանէին 
ընդ առաջ նոցա դասբ պաշտօնէիցն քրիստոսի, բերելով ընդ ին֊ 
բեանս ղնշան կենսատու Հ*աչին և. ղնշխարս սրբոլ առաբելանման 
նահատակին Գրիգորի։*** Անք էր լոել զձալն լալոլ և զձալն դու• 
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ժէք գոչիւնս ողրոց և բարբառ, ճչոլ* տզալը անձկոտը ի գրկաց 
հարց իւրեանց պակուցեալը փախչեինք կարծելով ալլափոխեալս 
իմնք և ոչ զնոյնս նկատելով կերպարանս զարհուրեին* ստէպ հ***ր 
ելով լերեսս մարցն, զորս տեսանէին կողկողագին միշտ և արտո¬ 
սրաբուխս, լա զագս որոլ և ինըեանը լարտասուս հարեալ տղայըն% 
ոչ ոը կարեր լռեցուցանել ի գալեկացն կամ ի դաս տիարակացն։ 
էնդ որ հալեցեալ ալնոցիկ, որը պատճառանօը և ոչ ՛ճշմարտում 
թեամր ուրացողըն էին% փութանակի և առժամայն կամ էին լառն ել 
և֊ րնգ ինըեանց սուրն ելանել, որոց ոչ պիտեր աո֊ վա1Ը ^ի կեալն, 
ըան թե զայնպիսի տեսանել զաղէտս և ժուժկալել*** ըանզի ոչ ոը 
հաւանէր ընդ նոսա կամակից լինել սեղանոյ, ոչ կին, ոչ որդի, ոչ 
ազատք ոչ եառալ ոը 1ւ ոչ սպասաւորը։ Եք. էք այնուհետև տե• 
11 անել զամենեսեան ըակտեալս ի միմեանց և պա տա ռեալս է • • « Վ,ասն 
ամենայնի այսորիկ սուգ առեալ կոծեին կանայը աւագ ազատացն 
և այրիը ի հրապարակս, մանկամարդ առնականայը , °ըիորդը ի 
սրահս դռնափակեալս, հարսունը ի սենեակս։ \)ուրբ եպիսկոպոսը 
պատուական ըահանայիւը և եկեղեցական ուխտիւ, Ներովը և տզալ֊ 
ովը և ամենայն ժողովրդոցն րազմ ութեամր կառաչ րարձեալ լալին 
ի տանն Ա|քւաււ.ձ՚քւյէ Եք. Էր տեսանել ծեփեալ արեանց հոսմամրը 
զամենայն դէմս ուղղափառ մարգոց» (Փարպ* ԻԹ.)» 

Եղիշե, ըստ իւրում սովորութեան, երկայն և անհամ կրկնում¬ 
ներով ըստ ըմաց կ*ը նդլայնէ ն ախար արաց ւյանձնառութետն» է այս- 
ինըն զիջման ազգեցութիւնը ոչ Լայոց վրտյ միայն, այլ և ուրիշ 
դրացի ըրիստոնեայ ազգաց, ոչ միայն ի Լալս, այլ և անդեն ի բա¬ 
նակին, այսինըն ի Պարսս. (ԺԼնդէն ի մեծ բանակին Պարսից% յար 
գաց ազգաց որը են հաւատացեալ ի սուրբ \Լւետարանն քրիստոսի, 
իբրև տեսքՀև զչար յանձնառութիւնն Լայոց% լոլժ հարան ի միտս 
իւրեանց, և կորՆանեցան անկան ի վերայ դիմաց իւրեանց։ Բա¬ 
զումը ի նոցանէ թախՆեալը ի սուգ Նանրութեան, հարեալ յոգիս և 
գառնացեալ յարտասուս* եկին և յանգիմանեցին զնախարա րեանն և 
լոյժ դսրովեցին զուխտ ըահանայութեանն։ ՏԼզուէին զամենեսեան 
և ասեին« քԼքւ առնիցէը զսոլրր կտակարանսգ, և կամ I" "անիցեՀ 
զսպաս տէրունեան սեղանոյն• մոոանայցէը արգեօը զհոգևոր օրհ– 
նութիւնսդ, և կամ լռեալ դադարիցէը ի մարգարեական ձայնիցդւ 
հափուցէը զաչս յրնթերցոլածոց, և խցէը զականջս ի լսելոյ* միթե 
զմտացգ անմոռացութիւն ոչ լիշիցեը• առնիցէը զպատուի– 
րեալսն ի Տեառնէ* Որ ուրասցի զիս առաջի մարգկան% յուրաստ եղեց 
և ես առաջի հօր իմոյ որ յերկինս է և հրեշտակաց սրրոց։ Վար– 
գապետը էիը առաըելական ըարոզութեանցն, տրգ աշակերտը լի֊ 
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նիցիք մոլար խարէութեանն։ Տւսուցիչք էիքւ ճշմարտութեանն, 
արգ ուսուցանէք զպատիր խարէութիւն մոգաց։ ՝$արոզք էիք արար¬ 
չական զօրութեանցն) արդ զտարերս աստուաՆս խոստովանիք։ Տան– 
գիմտնիչք էիք ստութեան, արդ և քան զսուտն ստագոյնք լինի– 
ցիք։ I1 հուր և ի Հոդի էէվ* մկրտեալք9 արդ ի մոխիր և յաճիւն 
թաթաւիցիք։ Կենդանի մարմնով և անմահ արևամբ էիք սնեալ, 
արդ ի ճենճեր զոհից և ի շարաւս աղտեղիս մրճոտիցիք։ Տաճար 
էիք Լոդւոյն սրրոյ, արդ զոհարան գիւաց լինիցիք։ Փրիստոսազգեացք 
էիք ի մանկութենէ, արդ մերկացեալք ի փառացն* դիւաբար արե¬ 
գական կաքաւիցէք։ ժառանգ էիք արքայութեանն9 արդ անձամբ 
ղանձինս արկէք ի ժառանգ գեհենին։ նոցա է սպառնացեալ հուրն 
անշէջ, ընգէր դուք ընգ նոսա այրեցեալ տոչորեցալք։ Նոցա պա¬ 
րաբի որդն անմահ, իսկ արգ դուք պարարիցէք զմարմինս ձեր նմա 
ի կերակուր։ Գալարն արտաքին նոցա թանձրացեալ պահի, դուք 
լուսազգեստ ք ընդէր լուղարկեցալք ընգ նոսա ի նոյն խաւար։ *Նոքա 
ի վաղնջուց հետ է էին իսկ կուրացեալք9 դուք զկնի կուրացն կու– 
րացարուք։ Նոցա էր փորեալ զխորխորատն, դուք ընդ^ր էց է ք /«• 
ռաջա գոյն։ ուսանիցիք ղրաղմաթիւ անուանս աստուաՆոցն 
նոցաք այն որ չիք ուրեք ի միջի և. ոչ մի։ &՝եթևացեալք ի Նանր 
րեռանց% անձին անձամբ առէք զրեռն Նանրութեան* աղատեալք 
ի մանկութենէ% չարաչար մտէք լանաղատելի Նառայութիւնն։ Եթէ 
գիտէիք և երևէր ձեզ յայտնի՝ սուդ առին երկինք ի վեր ալ ձեր9 
և. թախՆեցալ երկիրս ի ներքոլ ոտից ձերոց։ Հրեշտակք ի վերուստ 
են ձեզ րարկացեալք, և. ի լերկրէս մարտիրոսքն են ձեզ ցասու- 
ցեալք։ Օղորմիմ, ողորմիմ սիրելեաց ձերոց, և. բազում անդամ ողոր– 
միմ անձանց ձերոց։ Ղ.ի թէ մարդոլ փրկեալ էր ղձեզ ի Նառայու– 
թենէք և դուք անձամբ ղանձինս այլում ի Նառայութիւե ար կա– 
նէիք% ի մեե բարկ ութի ւն րրդէիք զառ աջին տէրն ձեր։ Նսկ արդ 
զինչ առնիցէք ղաստուաՆասաստ հրամանն• Եււ եմ Ասաւււա^ և 
հԷք աււ ոք բ-ա ւէնէն< և ոչ զկնի իմ այլ ոք լիզի Տ*սաուաե։ * ♦ ♦ 
*^ուք էիք մեր ամուր պարիսպ ապաստանի« յորժամ աստի վտանգ 
հասանէր՝ առ ձեզ յանդորր ելանէաք• արդ մեՆ ամուրդ ույդ հիմն 
ի վեր տապալեցաւ։ Ղ*ուք էիք մեր պարեանս առ թշնամիսն ճըշ– 
մարտոլթեան, արդ դոլվէ մեր նախատինք առ նոյն թշնամիս։ 
Տայժմ վասն ձերոյ ճշմարիտ հաւատոցն և ի մեզ փոքր ի շատ է 
խնայէինք և արգ ի պատճառս ձեր և. ղմեզ անողորմ ղատին։ (\չ 
միայն զանձանց դատաստան տալոց է ք առաջի ահեղ ատենին Աա« 
աուեոյ9 այլ և րաղմաց ամենեցուն որ ի ձեր պատճառս 1ւ ղնոսա 
ևս չարչարեսցենն (Եղիշ* էջ 91—9 6)է Զիք տարակոյս, թէ օտար– 
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ազգէ բարեպաշտ րրիստոնեայր, Հքյւ, Աղուանք եթէ կային ի բա* 
նա կին՝ չհա՛ճեցան նախարարաց զիջման* սակայն յայտնի է, թէ 

–այն երկայն գանգատ, զոր Նղիշէ կր գնէ է բերան նոցա% գիւտ է 
Եղիշէէ։ 

Ըւաւ Եղիշէի՝ հայ կղեր էն նո րա, որ նախարարաց հետ 
, խուովեցան յոյժ* իսկոյն գուժկան հասաւ ի Հայս, թէ նախարարդ 
յանձն աո. էն կրակապաշտութիւնը։ \\նդէն սփոեցան եպիսկոպո¬ 
սս ւնր բոլոբ ^րկրին մ էջ վառել կազմել զժոզովուր դն* ~%&այնմ 
ժամանակի րա հան այրն որ էին անգէն ի զօրուն, աո. չժուժել 
սրաիցն բարկութեան րակեալ որոշեցան ի նախարարազն և յամե– 
նոթյն բազմութենէն, և զմի ոմն գեսպան ձիով աո. արեցին փութա- 
պէո յաշխարհն Հայոց։ *էոյժ ի բերան առեալ և զօձիս պատառե ար 
հասեալ ի ժողովս եպիսկոպոսացն, մեՆապէս յարտասուս հարեար 
կայր և պատմէր զամենայն անցս չարեացն) այլ ոչ յայտնէր նոցա 
ղեաեկութիւն խոբհրգոցն ։ &այնմ ժամանակի սփռեցան եպիսկո- 
պոսրն յիւրարանչիւր իշխանութ իւնս, և աո արեցին զրորեպիսկոպոսս 
ի գիւղս եւ յա գար ակս 1ւ ի բազում ամուրս լեռնային գաւառացն։ 
*հրդեցին ժողովեցին զբազմութիւն տրանց և կանանց9 շինականաց 
էւ ազատաց, զրահանայից և զմենակեցաց* խրատ եգինք պնդեցին 
մւ արարին զամենեսեան գինուորս քրիստոսի* (Ե<յ|ւշ« անդ)։ ՆթԷ 
պարտ է հաւատալ Եղիշէի՝ լայն աստիճան հասաւ ժողովրդեան 
մոլեռանդսւթիւնը, մինչև ուխտ գներ թէ հայր չխնայէ որդւոր 
և որգի% հօր, կին ելլէ ամուսնոյն գէմ9 և եառայ տեառն*—«Ցա– 

֊սւաքին բան խորհրդին այս հաստատեցաւ* Գեռն եզր օր հարազատի 
ի մերձաւոր իւր լիցիք որ անցեալ իցէ ըստ ուխտ պատուիրանին 
Ասա«ւ«–ձ*#ւյ« և մի խնայեսցէ հայր յորդի, և մի ակն աոնուցու որդի 
հօր պատուոյն։ *\ին կրւուեսցի ընդ տոն ամուսնոյ, և Նաււայ դարձ- 
ցի ընգդէմ տեառն իւրոյ։ Օրէնր աստուաՆային կացցեն թագաւոր 
ի վերայ ամենայնի, և ի նմին օրի նաց ընկալցին յանցաւորր զպա– 
տիժս դատապարտութեան։ Եւ. իբրև այս այսպէս հաստատեցաւ 

*կազմեցաւ% երևեցան ամեներեան զինեալր և սազաւարտեալր, սուր 
ընդ մէջ և վահան ի ձեռին, ոչ միայն ար անց րաջաց, այլև կա¬ 
նանց առնականացա Ջէ պարտ բան առ բան առնուլ 
չէի պատմութեան այս մասն ևս։ 

Տեղին, ուր եկաե էին նախարարր ի դարձին ի Պարսից հան՛¬ 
դերձ մոգօր էր ըստ Եղիշէի Անգղ, զոր կ՝անուանէ գի լղար ազար, 
ի ^Ծաղկոտն գա լառի յարևմտից Ւագրևանդայ*–հձ՝սկ գունդն Հայոց 
ամենայն օգնականօրն և մոգացն բազմութեամբ եկին հասին 

. յաշխարհն Հայոց$ ի գիւզարազար մի մեե, որում անուն էր 
9 
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(Անք.)* ^ՍքՏ> Փար«յ1րյւ.քւյծ՝ եկան ի Ւագրևանգ, մօա ի քիարեհաւա%ր 
ուր և եղաւ յետոյ մ ոգուց սպանումը (Փարպ* ԼքՆ)է Փարպեցին և.ս> 
կը 1հե քէք^ք ք խօսե/ն զդարձին Վար դան այ էնաս֊ 
կէս ՜ճանապարհինք մինչ կՂրրթար ընտանեօբ հանդերձ վտարանդի 
ի Շոյնս։ \Լշխարհագրութիւն Փարպեցւոյն ի ուղղադատն և գիպսդ 
պատմութեան։ Արդարև բնական իր Վարդանա յ, որ կու դար (Արա– 
ւէանար այն ի ի հիւսիսոյ արևմտից, Ւասենոյ սահմանին՝ դալ դիպ 
ու֊դիզ որ իր ի դա լառին Մաղկիոյ, բան նախարարաց որ 
կսւ դային Պարսկաստանի, այն ի ի հարաւոյ արևելքդ, և որոց 
մշտագոյն իր ք^ադրևանդ ուր իր քիարեհաւան։ 

10. Ձփարդ և իցի% մեն բ գանբ միլս անգամ առ. ճարպեցին։ 
Վարդան տեսնելով ժողովրդեան արլբը նախարարաց զիջման Հա» 
մար9 որ իբրև, ուրացութիւե հո.չակուաՆ իր% իւր եղբարբն Հմայե* 
կաւ և բոլոր ընաանեօբ կը մեկնի երթալ ի 8ոյնս, ք–աքՏ պատգա֊ 
մտւորներ հասնելով ի Հայոց% կը հաւանեցունեն գնա դաոնալ լետա* 
—էՏեսեալ զայս ամենայն չարիս աեառն Մամիկոնիից և ապարա- 
պետին Վարգանայ*** արհամարհեալ գամ են այն մեեութիւն սնոտի 
կենցաղոյսհանդերձ գրամբ և ընտանեօբ գիմ եդեալ ի կար¬ 
մանս իշխանութեանն Տունաց ճեպիինէ• & անկար եակք իրազդաէր 
եզեալ այսպիսի խորհրգոյ և գնացից յաշխարհիս Հայոց զմեՆի սպա* 
րապետին Հայոց* •• իշխանին Եիւնեաց Վասակայ որ և մարզպան իր 
Հայոց ի ժամանակին, և ամենայն տանուտերացն Հայոց և սեպհա– 
ցըն% խորտակեալ սրտիւ զարհոլրիին♦ • ♦ բանգի տեղեկացեալ ճանա¬ 
չեին ամենևբեան, թի առանց առա^նորգութեան ազդին այնորիկ 
և ոչ մի ինչ իրբ և գորՆ՜բ աշխարհիս երթեալ իին ի գլուխ։ Խոր* 
հուրդ ի մ էջ առեալ* •* իշխանին Եիւնեաց Վասակայ և արարեալ 
նամակ իւր ով մատանեաւ հրամայիր նամականի առնել և այլ ա՛¬ 
մեն այն աւագ տանուտերացն Հայոց• տայր բերել և զկնբեալ 11ւէ* 
աարանն ուխտին, և արս պատուականս յայտ արարեալ, ի բա հա֊ 
նայից՝ գՎևոնդ երից և զերանելի երիցն Երեմ իա և գեր անելք 
երիցն Խորին Մրենայ, և արս աւադս ի տանուտերացն Հայոց- 
զքշխանն Արշարունեաց Արշաւիր, գքշխանն *հիմաբսենից զՀմայեակ, 
և զքշխանն Աբեղենից զ\՝ազրիկք և տուեալ ցնոսա զամենայն նա֊ 
մականին և զ\Լւետարանն երդման՝ դեսպանս արձակիր զկնի նորա, 
որ հասեալ դտանիին գնա և որբ ընդ նմայն էին ի դեւգն Արամա– 
նայ ի նահանգին Ւագրևանգայ, մերձակայ սահմանակից ք^ասենոյ 
և Տուարաեատափայ։ Եւ. ազգ արարեալ՝ մտանիին զառաջեաւ, պատ• 
միին զպաաճառս իւրեանց փութանակի հասանելոյն առ նոսա։*** 
քՀայս ամենայն բանս լուեալ ի բահանայիցն և ի նախարար պատ• 
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դամաւորացն սուրբ սպարապե՛տ էն Հալոց Հարդանալ հանդերձ երա¬ 
նելի եղբարբբն իւրովր, եւ զսուրբ Աւեա արանն ուխտին աեսետլ 
և. գնամ ականին կարդացեալ • * • դարձան անդրէն աո. ընկերսն ի».– 
րեանց ի բանակն Հալոցն Փարպ. Լ> ԼԱ«)ւ 

17, Ըէւա Փաբպեցւոլն՝ Հարդան կ՝անցունէ ամբողջ գարունն 
սպասելով զօրաց ժողովելուն9 և. ալնպէս ի սկզբան ամարալնոլն 
կու գալ ի ^Ծաղկոտն գաւառ., սահմանակից Րագրևանգալ ուր էին 
Պարսիկրք և կը գագարի տօթոլ ժամանակ.—ւԳգեալ բռնի զաւուրս 
գարնալնոլն լերկալւ, մինչև, լաւուրս տօթոլն մօտելոլ, և հասեալ 
ամիս ր տօթոլն ջերմութեան* չու արարեալ ամեն ալն բազմութիւնն 
Հալոց ի տեղիս հովոցք գալին հասանէին ի գաւառն որ կոչի ՝Ծազ– 
կոլտնք մերձ ի բերդն ամուր զոր Անգղն անուանևն. զալն տեղօր 
արարեալ բանա կետ եզս արանց% դադար էին անդ զաւուրս տօթոլն3 
(Փարպ. անդ)։ Հարդան ալսպէս կը դանդաղէր պատանդներուն 
պաաճաո֊աԼք որոց կեանբն ի վտանգի էր% եթէ ապսաամբութիւնն 
լալտնուէր.—€^ամաւ արգելեալ համբերէր (Հարդան) իրացնի հոգա- 
լով... լազագս Աշուշալի Հրաց բդեշխի և որդւոց իշխանին Աիւնեաց 
Վնասակար զորս արգելեալ պահեաց անդէն ի դրան թագաւորն 
Պարսից ճաղկեր տ • ♦ ♦ և զալս խորհէր իբրև զբարեսէրք թէ մի 
դուցէ դժուար ինչ արանցն ի թագաւորէն դիպի$ եւ վնասեսցին* 
(Անդ. ԼԱ.)* 

18. Հոս միամիտ Փարպեցին կը լալտնէ գաղտնութիւն միք 
որ պատիլ չբերեր հալատոլ համար կռուող նահատակիք որպիսի 
էր ՎաՀաէր Ամ ատ ունի։ Ալս Վշահան կը փութացունէր զՀարդան 
ա՛ճապարել ի վեր հանել ապստամբութեան խորհուրդըյ ոչ թէ 
բարեպաշտ մտօրք ալլ առ. ատելութեանն զոր ունէր ընդ Հասակալ. 
վասնզի կը խորհէր, թէ եթէ Հասակ չհ աւանէր ապսաամբոէ.– 
թեանն՝ թերևս սպանոլէր ապստամբ կուսակցութենէն. իսկ եթէ 
հաւանէր% երկու որդիր նորա որ պատանդ էին առ թագաւորին% 
սպանուէին հաւանականապէս ք կամ մատնուէին բանտից և կապա• 
նաց.-աք^ալց իշխանն Ամատունևաց Հա հան ոչ տալը դոլ֊է ^ դա¬ 
դար զորավարին Հալոց Հարդանալ. ալլ մերթ ինրեամբ և մերթ 
ալլովր ստիպէր վաղվաղակի լալտնել գիրս ապստամբու թեանն ք 
կարՆեցոսցանելսվ որպէս հոդւոլն ևեթ հոգալ զգութ փրկութեան. 
բալց ոչ հոգալով ինչ լալն միտսք ալլ վասն մթերից առաջին ոխու– 
թեանն, զոր ունէին առ միմեանս իշխանն \)իւնեաց Հասակ և տէրն 
Ամտտունեաց Հա հան ։ Հալեցեալ նկատէր (սա)ք թէ կամ չհալա– 
նևալ ապստամբել իշխանն Սիւնեաց Հասակ մեո անի լիլրոցն ընկե– 
րաց անարժան մահուամբք կամ թէ հաւանեալ առ վտանգին 
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ապստամբել արգելեալ անդեն ի ղրանն որդիրն երկորեան չարա– 
չար կեն օր վտանգեալ պատահեն մահու, և. կամ բազմաժամանա¬ 
կն այ կարևոր կապանաց և բանտից դիպեալր տանջին անխնայ» 
(ԱՆք.)է 

19, Փարպեցւոյն այս պատմութիւնն ևս կը ցուցնէ, թ՜ե Վա* 
սակ շեր ի սկզբանե անտի համամիտ ընդ թագա լորին, ապա թե 
ոչ չէր ունենար երկիւզ իւր որդւոցն սպանման համար, մանաւանգ 
թե և ոչ Տազկերա կքարդելուր ղորդիս նորա իբրև պատանդ։ Օուտ 
ե և զրպտրտութիւն, ինչպես յայտնի ե 1Ըէ*թտ9^9 ^ է ԳՈՍ^*Ո9 
Վ^ասակայ, ըստ վտւերականադոյն պատմութեան Փարպեցւոյն, թե 
այս «խորհրդական, հան՛ճարեղ և յառաջիմաց՝» անձն—(^Հորիւն^—էր 
հակաո ակ րրիստոնէութեան և թշնամի ազդին, ինչպես բամբաս– 
ուաՆ ե յանիրաւի։ Ղ*արձեալ, եթե Վ^ասակ վաղուց եը ուրացեալ 
և գաղտ ի բանի ընդ Հ&ազկերտի, միթե կը խռովեր ըեդ մեկնել 
Վ^արդանալ իլրովրն երթալ ի 8ոյնս, և կը գարձուներ գետ յետս 
նամականւով և դեսպաններով• ոչ ապա բեն կուրախանար մանա– 
ւանդ, ինչպես նաև կուսակիցր նորա, որ այնպիսի նշտնաւոր անձ 
մը, որպիսի էը Վարդան, պակսեցաւ հանդերձ իւրովրն ապստամբու– 
թեան (ուխտապահաց՝) խումրկն։ \Լյնչափ խռովեք։ և յուղել Վաււա– 
կայ և իլրոցն* կը ցուցնեք թե էհի*1* նորա ւ/իտեալ յուրացութիւն, 
ուստի և զա տշելն նոցա յետոյ ի Վ^արդ անեանց ուներ այլ պատճառ., 
ինչպես պիտի տեսնենր յետոյ։ \Լնհնար եը Հալոց ընդունել կրակա 
պաշտութիւնն ազգովին, իսկ զինուր ընդդիմանալ Յազկերտի* եը 
վտանգս, լոր* ուստի լաւադոյն հնարրն եը% թողուլ մոդուց կատա¬ 
րել զիւրեանց պաշտօնն, այն ե րարոզել մոգութիւնն ի Լայս, 
հաստատել կրակի պաշտօնը՝ շինելով ատրուշաններէ Անտարակոյս- 
մոգրն արհամարհուելով Ժոզովուրդեն% կամ յուսահատեալ պիտի 
մեկնեին, և կամ գորՆը պիտի չգտներ յաջոզութիւն։ Եւ եզ ալ իսկ 
այնպես, ինչպես կը վկայե Փարպեցին*—<ւ\*սկ մոգրն, զորս ի դրտ– 
նեն նախարարրն Հայոց ուսուցիչս աեեալ եին ընդ ինրետնս, իբրև 
տեսին, թե արհամարհեալ են յաչս նոցա ինրեանր և օրենր նոցա, 
րանզի կան այր նախարարացն, զորս կալւՆեին մոգրն աշակերտեք 
այնր և տեսանել անդամ գարշեին ղնոսա, այլև ՂոՍԳիս իւ֊Ը^անց 
և զդստերս պատուիրեին ստեպ դաստիարակտցն չանցուցանել եր– 
բեր աո. նորօր մօտ• իսկ արրն որր պատճառման օր կա րեեցուց անեին 
զինրեանս ուրացողս՝ սուտ վարդապետացն և հաց ուտել չտային 
թսյլ առաջի իւրեանց, և շրջեին Լմոդրե) ողորմելի սովամահր* 
գնալ ի բաց և փախչել էհթհի^*։ և կալն առ. նոսա% զմտհ ետ¬ 
նուց տներ նոցա և զկորուստ, և դրել գաղտ ի դուռն գիրս ապըս– 
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տամբութեանն փութ ան ալին* (Փարպ• ԼքՆ)» փղերին պարտքն էր փո¬ 
խանակ գա լառ. գաւառ շրջելով լապստամբութիւն գրգռելոյ ժովո– 
վու֊րգը՝ վառել զեոսա հոգևորապէս ընգգէմ մօտալուտ վտանգին է 
Եււ^ նախարար ք, յետ ղիջանելոյ կամաց թագա լորին — աալոլ մուտ 
մ ոգուց իւրաքանչիւր քերվիր ի*֊ր% կրնային հաստատուն մնալ չուխ¬ 
տին իւրեանց յԱւետարանն, ինչպէս արարին իսկ* քա19 ա1ս "|աք“ 
տէր լինել ի նպաստ հաստատութեան նոցա յԱւետարանն, և ոչ ի 
նպաստ ապստամբութեան, որ, բւճբէ, արգէն որոշեալ էր ի միտս 
Վ^արգանայ և նորտյոց։ (\ւստի տեսեալ Վ^արգանայ, թէ այս խոր* 
հուրգը կը հռչակուէր, և մեեր վնաս պիտի հասնէր դանդաղելէն , 
առնելով ժողով եպիսկոպոսաց 1ւ նախարար աց՝ որոշեց յտյտնել 
գիրսն պարզպանին Վ^ասակայ, որ տա կա լին չէր գիտեր։ \Լպա չան¬ 
կտրեր մտնելով նա և ընկերք նորա բազմութեամբ աո, Վ^ասակ 
յայտնեցին նաՏա խորհուրգը և կստիպէին գնա միաբանել րնգ նո– 
սաէ Վ^ասակ ընգգիմացաւ զա ռա ջինն, կամ, որպէս ասէ Փարպեցին՝ 
ցուցուց գանգազութիւն։ Ցիրաւի կը գանգաղէր Վասակ, նախ՝ 
վասն ղի իբրև մարզպան ինքն կը կրէր պատասխանատուութեան 
բոլոր Նանրոլթիւնըք նւ ունէր երկիւզ իլր որգւոց համար• երկրորդ՝ 
հա լան ական է թէ անխորհուրգ եռ անգետն արդիւնք կը գտնէր 
գորեը* ինչպէս կը վկայէ ինքն իսկ Փարպեցին, թէ Վարգան ոչ 
այնչափ յաղթութեան չուս ով, որչափ մարտիրոս ութեան փափաքով 
մղոլաեր էր չայն խորհուրդ*-ձՋխորհէր (Վ^արդան^ *Աա ղթ ութեան 
ինչ անուն գտանել, այլ ղհեզումն արեան անձ ինն ի վեր այ շինու– 
թեան ուխտի եկեղեցւոլ տենչալը ըմբռնել». թէպէտ Փարպեցին 
Վասակայ յապաղում ը կընեայէ ւՏան ալանդ չարամտութեան նորա• 
— Հիանալըւ յա պա դել նա (1Լասակմի՝ վասն որդւոցն իւր ոց որք ի 
գրանն էին, և. գարձեալ զի և կեանքն իւր իսկ ի խնամս չաքի՛** 
միտէին հանապազ*։ քԼիարդ և իցէ՝ Վասակ, ըստ Փարպեցւոյն, *թէա 
պէտ ոչ կա մ ալ՝ սակայն ի հարկէ յանձն առեալ միաբանէր ընդ 
նոսա*։ Աս|ա եպիսկոպոսոլնք 1ւ երիցունք բերել տուին կնքեալ 
\Լւետարանը, և. տալով երդնոլլ բոլոր ղօրաց, <ւազատաց և. անաղա– 
տաց*, Համենալն տանուտեարք հանգելւձ Վասակաւ երգուան միւո– 
անգամ, 1ւ կնքելով իւրաքանչիլր մատանեաւ*, «.ետուն ցպատուա- 
կան եպիսկոպոսն*, այն է ցկաթ ողիկոսն, ինչպէս հա լան ական է, ձև 
ցաւագ քահանայութիւնն որ էին անդ*։ ձետ այնորիկ գացին յե– 
կեղևցին, և֊ յետ աղօթիցն զորոյ օրինակը կը դնէ Փարպեցին, ռա¬ 
միկ գօրաց բազմութիւնն «չմնալով աւագացն հրամանի*՝ մոլեգնա– 
բար չդիմեցին ի տուն մոխրանոցին, և առեալ ղկրտկարանն վարե– 
տէն է ջուրսն զկրակսն*. • • <ձք՝այց զմոգուցն բաղմութիւն, ասէ, 
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պահել առ. օրն հրամալեցին զգուշոլթեամբ* (լ ի վազիւն ի Նապել 
արևուն արս ի նոցանէ թուով սպանեն սրով ի գիլզն որ կոչի 
քԼարեհալան* ։ 

20, 8 ետ ոչ կ՛իջնեն Վ արգանեանր չԱչրարատ գաւառ9 ուր կը 
լսենք թէ Միհրներսեհ գալով ի Փա չտա կարան՛ կը պատրաօտուէր 
Մղուանից կողմ անէ չարձակել ի Հաչս։ Վասակ կ՚ստիպէ զՎարդան 
երթալ պատահել նոցա գնդալք մինչ ինբն կը մնար մնացեալ զօրօբ 
ի Հաչս։ Վասակ ուղքզ մտօչ* ղրկեց զՎարդան չԱղուանս, թէ 
հեո֊ացոլց գնա երկրէն, չուսալով թէ ի Սա^ոՂ^Լ Վաք 7՜ա^ա/ աչն 
պատերազմին մ էջ, կը խափանուէր ապստամբութեան խորհուրդը՛ 
չէ չաչանի• Փարպեցին զաչս ևս կը մեկնէ ձախողակի9 որպէս թէ 
Վասակ կամակից ունենալով ինբեան աստուաՆանենգ իշխաններ% 
խարէութեամբ հեոացուց զՎարդան*—*Ա/ք ինբն Վաււաֆ զխաբէու- 
թևան ճանապարհն կազմեալ նիլթէր ի սրտի իւրում9 անելով կա¬ 
մակիցս և աչլ աստուաՆանենգ արս խորհրդոցն իւրոց չազաաացն 
Հաչոցն (Փարպ. 

21. Վար գան չտռ. աք բան զմեկնելն չ\Լղուանս կ՚ստիպէ քՎա* 

սակ% գրելով նամակ աո. կաչօր և առ. հաչ իշխանս բաժնին 9ու– 
նաց՝ խնդրել օգնութիւն. և աչս կատարուեցաւ իսկոչն։ ՎւաՀւա2ր 
Մմատունի, Հմաչեակ եղբաչր Վարդանալ և Մերուժան Արեր ունի 
կը ղրկուին հանդերձ թղթովբ* «0պարապետն Հաչոց9 տէրն Մա– 
միկոնենից Վար գան ասէր ցիշխանն 0 իւնեաց Վասակ9 թէ որպէո 
ահաբ զմտաւ պարտ է մեզ նախ զորս տռաբեմբն աո. կաչսր* ար* 
ձակել։ • * • Եւ վաղվաղակի նամականի արարես։լ առ կաչսրն և աո. 
ամենաչն աւագանի գրանն 8ունաց և առ. աչլ իշխանս և կողմնա¬ 
կալս, աո. բդեշխն \Լղձնեաց և աո. իշխանն \Լնգեղ տան9 ի Մոփս 
և ի Հաշտևանս և չԵկեզեաց, և աչլ իշխանաց իւրաբանչիւր աե– 
ղեաց9 և առ. մեՆ սպարապետն Մնտիոբաչ (Անատոլիս^։ Եւ զաչս 
ամենաչն թղթեան կնբէր նախ ինբն իշխանն 9իւնեաց Վասակ իւ– 
րով մատանեալ, և ապա ամենաչն տանուտեարբն Հաչոց։ Եւ պա- 
տրաստեալ ճանապարհին Ց ունաց կազմ էին զիշխանն տանն \Լմատու– 
նեաց Վահան, որպէս քայր մտացի և խորհրդական* և զսուրբ 
սեպուհն զՀմաչեակ, զեզբաչրն Վարդանաչ ի Մամիկոնէից տոհմէն9 
և զերանելի Մեհրուժան, զեզբաչր սրբոչն Աղան աչ ի տոհմ էն Աք» 
Նրունեացն (Անք)է 

22. Ըււա Փարպեցւոչն, ընդ որում միաբան է և Ե^շէ՝ ^է11* 
գոս կաչսր 8* 450) կը հաճի օգնել Հաչոց• չաՀորդ նորա Մար* 
կիանոս րստ խորհրդոչ Մնատոլիոսի զօրավարին, Փլորենտեաչ ու- 
րումն ասորւոչ Լրոտ Եզիշէի՛ Եզփարիոսի9 զոր %աթըրճեան կը Հա* 
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մարի նոյն ընդ Մրգաբուրիոսի > որ էր ալան ազգաւ և սպարապետ 
տրևելից առ. Մարկիանոսիլ) և այլոց ալադաց% կը մերժէ խնդիրը, 
մւ պատգամ աւորբ կը դառնան ունայն։ ԵթԷ պարտ է հաւատալ 
Եզիշէի՝ զնոյն Նղփարիոս ղրկեց ֊արկիանոս առ 8 ազկերտ իմացող¬ 
ներ թէ ձեռնթափ էր ի Հայոց։ Տփարդ և իցէ% €պատգամաւորբն 
երթեալբ յանդիման եղեն թտգաւորին Թէոգոսի* որոյ լուեալ զպաա~ 
՛ճառ նոցա երթիցն% սիրով լսէր ի նոցանէ և յանձն առնոյր օգնել 
նոցա գնգիւ։ Ել մինչդեռ պատրաստ էր դիրս խոստմանն՝ հասեալ 
վախճան սրրոյն վճար էր ի կենցաղս յս։ Եւ թագաւորէ փոխանակ 
նորա Մարկիանոս, որոյ և տեղեկացեալ զպէտս խնդրոյն իրացն 
Հայոց՝ հարցանէր զա լագս գրանն, թէ Օրպէսքէ թու. է ձևԳ պ~– 
տասխանի առնել արանցգ եկելոց յաշխարհէն Հայոց։ Պատաս խանք, 
տուեալ Անատո/եայ, որ ի ժամուն սպարապետ էր Մնտիոբայ, 1ւ 
Փլորենտի ոլրումն առն, ասորի ազգաւ , որ էր ալագ գրանն թա¬ 
գա լորին, և ասեն• Մեզ ոչ թուի հաճոյ արհամարհել զուխա |ւ 
զհաստատութիւն, զոր ի բազում ժամանակաց գրեալ և կնբեալ է 
առաջին թագաւորացն, գրգռել պատերազմաւ իրս մի խազապա– 
չյեալսք և ի րտց հանել զաշխարհ մի ի Նառայութենէ թագա լորին 
խւրեանց։ և գելս անյայտ իրացգ պարտ է աՆել զմտաւ, զոր ոչ 
41 բ կարէ դիտեր թէ որպէս, գիւրեաւ և կամ սաստիկ պզտորմամր 
պատերազմդ եզեալ վճարեսցի։ Եւ զայս այսպկս ասացեալ կասե- 
չյուղին զմիտս թագա լորին, և վնասեցալ ակնկա լութիւնն Հայոց ո– 
բում ուշ եգեալ մնային, և ոչ պատահեցաւ։ Եւ մինչդեռ յապա– 
յլեալ էր զրոյց պատասխանւոյն այսպէս% հասեալ գորհր պատերազ¬ 
մին Հայոց և Պարսից կատարէր» (Փարպ* ՒԱ)։ 

ՑՅէ Ց1րա մեկնելոյ պատգամաւորացն ի Տոյնս՝ Վ^արդան հան- 
դերձ երևելի նախարարօբ և րազմութեամբ զօրաց երթալով յԱ|– 
ուանս* կը կատարեն յազթութիւն մենք զոր մանր կը նկարագրէ 
Փարպեցին.—«Եւ սպարապետն Հայոց տէրն Մամիկոնէից երանելին 
Վ^արգան առեալ ընդ իւր ի տանուտերացն Հայոց որ ջերմեռանդ 
սիրով ճեպէին մարտիրոսութեան ժամուն պատահեր որբ էին ար 
սոբիկ• Խորէն Խոռխոռ ունի, Արշաւիր Աամ սար ական, և թաթուլ Ղ*խ 
մաբսեան, և Ար տակ Պալունի, և %իւ֊տն Վ^ահևունեաց, և Հմայեակ 
Ղ*ի։էաբսեան, և այլ տանուտեարբ և սեպուհբ, և բազումբ ի զօ– 
բացն Հայոց, որբ ինբնայօժար փութով փափաբէին լինել վրէժ~ 
խնդիր ուխտի սուրբ եկեզեցւոյ, և տալ զանձինս ի մահ ի վերալ 
սուրբ ճշմարիտ հաւատոյն Փիրստոսի • և այլ գունդբ ի զօրացն 
Մարդպետ ական այրուձիս յ, փոյթբ ի գորե պատերազմին առաբի– 
նութեան ։«♦ ♦ Եւ հասեալ յՄղուանս երանելւոյ զօր ավարի\ն Հայոց 
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Վարդանաք՝ ազդ եղև զօրագլխացն Պարսից եկն Հալոց։ Եւ լսէձրաչ֊ 
նո ցա փութացան անցանել ընդ գետն մեե զոր ^ուր գետն կա շենդ 
և ընգ առաջ եկին նոցա մինչև ի գեւղծ որ կոչի մաղխազ, լեր֊ 
կրին Աշ ոսանից։♦.. Եւ հասեալր ի ժամ մարտին* հալևցեալ անսա¬ 
նձին ըստ օրինի կարգման զգունգն Պարսից։ ^\արգէր և զիպա* 
գունդն երանելի զօրավարն Հալոց 1Լարդանք ըստ բա լականին այ¬ 
րուձիուն իւրոլ ընդգէմ նոցա• քերիս առաջս բաժտնեալ տալը ի ձեււաա– 
իւ֊րտբանչիւր զորագլխի։ Աքոյ կողմանն կացուցանէր զօր ագլոլխ՜ 
զիշխանն \Լրշարունեաց զԱրշաւիր Iսարականնք որ էր և փեատյ 
զօրավարին Հայոց սրբոլն Վ^արդանալ, ունելով զդուստր նորա քէ՝ 
կնութեան* և նիզակակից տալր նմա զՄուշ զա լագ սեպուհն յ«ք 
գէն *Նիմաբսենից * և զահեակ կողմն աալր ի ձեռն Ւորենալ Ւոււ– 
խոռունւոի և զորավիգն ընգ նմա կացուցանէր զՀմալեակ %իմաբ– 
սեանն* և ինքն սուրբ զօրավարն Հալոց Վ^արդան պատրաստէր զինբՆ– 
միջոլ տեղւոլն լարձակման։ Եւ ալսպէս լօրինեալ զճակատն և լ\ձս– 
տունոլ խնամսն ապաւինեալր լարձակեցան ի վեր ալ թշնամեացնւ 
^անխագոլն լառաջեալ ի տեղի մարտին ^\ամ սար ականն \Լրշաւիր և 
Մուշ սեպուհն *հիւէաբսենիցք որբ լանգիտութենէ տեզեացն գիպեցան 
թանձրախոր սաստիկ մօրից• \ամսարականն Արշաւիր և Ա՝ուշ լա– 
ռ աւելապէս գիմ եց ման էն երիվարացն անկեալբ ի տիղմն հանգերձ 
երիվարօբն խրէին* անգ կատարեալ պսակէր երանելի սեպուհն էհի– 
մաբսենից Մւււշէրէ Ւււկ Կամսարականն Արշաւիր իջեալ լերիվարէն խ 
հետիոտս% սպանանէր զ^Լուրկնց զեղբալր թագաւորին Հփնաց, և խ 
բաց ձգեալ գերիվարն ի սաստիկ խոր տզմոլնյ ուր և մոլկ մի զեր– 
Նեալ լոտանէն՝ թողեալ մնալր անդէն ի մ օրին* և ինբն մ սա¬ 
րա կւսնն միամոլկ տզմաթաթաւ հանգերձ ամենայն գինուն հանեալ 
գերիվարն ի ցամաբ% անվեհեր բաջաբտր նման թււչնոլ լեր ի վարն 
հեՆանէրք և զարհուրեցուցեալ զթև իւրոլ կսղման թշնամեացն՝ փա¬ 
խստական առն էր է Եւ հալեցեալ տեսանէր զերանելի սպարապետն՛ 
Հալոց զտէրն Ա* ա մ իկոն էից Վարգան հանդերձ ընկերտկցօբն իւրովբ 
և ամենալն Հալոց գնդաւնց զի արարեալ փախստական և նոցա** 
աՆէին առաջի իւրեանց զբազմութիւն զօրացն Պարսից» քորոց զկէսն՝ 
որովբ իւրեանց դիաթաւալս լերկիր կորեանէինյ և զկէսն գետա֊ 
վէժս արարեալ հեղձամղձուկ աունէին* զալլսն ի նոցանէ դաշտացն 
և անտառախիտ մալրեացն ցրուեալս վատնէին։ Ւս| ոմտնբ լալա– 
գորերոլ Պարւհցն ելեալբ ի նաւս՝ լտլնկոլս գետոլն մեն՛ի փախրս- 
տեալբլ լինել ՜ճեպէին։ ամ սար ականն Ար շաւիր զիշխանն Արշ արու֊ 
նեաց ստիպով փութացուցանէր երանելի զօրավարն Հալոց Վ%արգան% 
զկնի փախստէից նաւացն նետաձիգ լինել9 ի հաստաձգութիւն և 
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|անվրեպ դիպողութիւն առնն վսաահեալ։ Եւ#^ համ սա բտկանն Ար– 
շալիր, որպես և. միշտ կամակատար էր բանի սրբո1 զօրավարինք 
վաղվաղակի հաւանեալ առ ի նման է հրամանին* զկնի նաւավարացն 
1ւ փախստէիցն նետաձիգ լիներ* էւ խոցեալ ղնաւա վարսն և դաղս 
բազումս ի նաւսն՝ կարեվերս առներ։ որոց ընգ տապալել վիրաւորացն 
կորՆանէին նաւքն» և բազումք ի նաւավարացն և գլխաւսրացն 
Պարսից գետասսլզ եղեալ կորնչեին։ Եւ. այսպես շնորհեալ նոցա 
զյաղթոսթիւն վերին օգնութեանն՝ դառնային ի բանակս խլրեանց։ 
Ել գագարեալք անդեն ի տեղւոՀն զօրն զալն1 ի վաղիւն չուեալք 
անցանէին ընդ գետն մեճք անուանետլե ՛հուր գետ9 հա սան էին ի 
պահակ որմոլեյ որ է Ը^Գ իշխանութեանն (Լլուա նից և Հօ– 
նաց♦ և. գտեալ անդ զպահապանս պահակին և այլ զօրականս պար¬ 
սիկս բազումս, յորոց սուր ի վևրայ եդեալ կոտորեինք և զպահակն 
լանձն առնեին թագաւորազնի միում ազուանիք որում անուն էր 
Վշահան, և զնոլն արձակեին դեսպան ի Հոնս և առ այլ ամրականս 
տեզեացնք զորս հաւանեցուսցե միաբանել նոցա դնդաւ♦ որոց 
կամ ալ և յօժարութեամբ զօգնելե յանձն առեալ հաստատեին 
երդմամբ*։ 

24;. Ա/ն ինչ վճարաճ էր պատերազմն յԱղուանս՝ դու մկան 
հասալ ք թ՜ե Վ^ասակ և միւս նախարար ք որ մնաց աճ էին ի Հայս* 
զատուելով միացան ընդ Պարսից7 բռնեցին ամուր աեղելւ, 1ւ ըզ– 
ազայս Մամիկոնենից և. համսարականաց ղրկեցին պատանդ առ թա¬ 
ղալո րն»—«Մինչդեռ այս ամենայն կատարեր այսպես՝ յան կարճ ակի 
դեսպան հասանէր առ երանելի զորավարն Հայոց Վ^արդան 1ւ առ 
ամենայն գունդն որ ընդ նմա էինք թե սաեաց Վ^ասակ ուխտին 
\ձստուճոյ և լետս կացեալ ապստամբեաց ի մ իա բան ութ են է ՚ճշմար– 
տութեանն* նոյնպէս մնացեալքն անդեն առ նմա աւադանին Հայոց«»* 
դեսպան արձակեցին ի Պարսս և. նամակօք ուխ տա դրեցին ընդ նո֊ 
սա, 1ւ զբերդեան ամրոցացն Հայոց ի բաց կալանք և զիւրեանցն 
բերդակալս արարեալ զդուշացուցին։ Էլ ղորդիս տոհմին Մամիկո– 
նէից և համ սարականաց և զ*ԱԱսց տանուտեր ացն ժողովեալ յիւրա– 
քանչիւր դայեկաց% յամուրս բերդից իշխանութեանն 0իւնեաց ետ 
անցուցանեի և հրամայեաց պահել զամուրսն զգուշութեամբ, նւ 
ապա տայ տանել զտղայսն առ թադաւորն Պարսիցէ Եւ որ ք խոտո– 
րեցան զկնի ուխտանենգին Վ^ասակա^ են այսոքիկ• իշխանն Թա* 
գրատունեաց Տիրող, իշխանն ^ոռխոռունետց Պ*ադիշոյք իշխանն Ա– 
պահունեաց Մանէ՜ճ, իշխանն Վ^ահևունեաց հ*իւտ, իշխանն Պա^#ւլ– 
նեաց Վ^արազշապուհնք իշխանն \Լբեղենից \Լրտէն, իշխանն Օւրճալ 
Նևրսևհք և այլք յոսաանկաց 1ւ սեպուհք ոմանք յիլրաքանչիւր 
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աոհմէ* (Փարպ. Լ&փ Վար գան 1ւ իւրքն առնելով ղալա լուբ՝ 
կ՛ա՛ճապարեն դաոնալ ի Լայս»—(Լօւ1ր«| Գա1ս աժենայն երանելա֊այ 
սպարապետին Հայոց աեաոն Մամ իկոն էից Վար գան այ հանդերձ նաա*~ 
խարարօքն և զօրուն որ ընդ նմայն էին՝*** չանցին միարան ամե– 
նեքեան յաշխարհէն Մղուանից յերկիրն Հայոց ի գալյաոն Այրարաա֊ 
տայ$ և. անգ զա լուրս դաոնա շունչ օգոյ ձմերայնոյն ըսա սովոր ու,- 
թեան իւրեանց գա գարե ալք՝ փութային աո. հասարակ անձկով զտ– 
ւուրս գարնանային ամսսյն աեսաներ և յօր իւրեանց նահաաակու 
թեան պսակին հասանել։ Փան զիւ ոչ ևս ինչ այլ բնաւ ածէր զմաալ. 
ոք զյաղթութիւն և կամ զպարաումնք այլ ցանկացեալ էին որպէս 
ծարաւիք բաժակին փրկութեան՝ իւրեանց կատարմանն պատահեր 
(Աճ*). 

2օ. Մ իա–«ւ կողմ անէ Վասակ նամակներ և քահանաներ հա• 
նեյով կը յորգորէր ժողովուրդը% չան սալ Վարգանայ$ այլ յետ կենալ 
ապսաամբութենէք խոստանալով թէ թագալյսրն պատրաստ էր շնորհել 
ազատութիւն պաշտելոյ զքրիստոնէութիւնք ներել մոգերուն կոտո¬ 
րածը և ուրիշ վնասներ• իսկ զապստամբութիւնն ամենևին չլիզել* 
-*Իսկ Վասակ ոչ երբէք դագարէր գրել նամականի աո. իշխանս և 
շինականս և քահանայս աշխարհիս Հայոց« ցուցանէր իմն բերեալո 
ի գրանէ ուխտս սուտս և վկայութիւնս ընգունայնսֆ թէ արքայից 
արքայ զքրիստոնէութիւն շնորհեաց աշխարհին։ և զվնաս կոտորա¬ 
ծի մոգուցե չխնգրէ, իսկ զապստամբութենէն ասէ$ թէ բնաւ և յի– 
շևմ իսկ ոչք միայն թէ ի բաց դաոնայք ի խրատուէ և ի բանից 
Վարգանայ և մի կորնչիք ընդ գմա։ Եւ զին քեն է գրեր։ թէ 
լինի մ միջնորդ այսմ ամենայնի և անվնաս պահեմ զաշխարհս Հայ¬ 
ոց։ Եւ տուեալ զգրեալս ի ձեոս սուտ քահանայից 9 որոց անուանքն 
են ՀԼանգ ա կ մի ոմնք 0ահակ %այնող և միւս ոմն Պետրոս Երկաթի։ 
Ել էին 0ահակն և Պետրոսն ի գաւաոէն 0/»ւնեացք քորոց ձեոս 
տայր զգրեալսն շրջեցոլցաննել ընդ աշխարհս Հայոց» զոր լուեալ 
թոլլացելոցն ի հաւատս և անյուսիցն՝ հաւատացեալ բանից նենգա– 
ւորին կորնչէին* իսկ պինգքն և մարտիրոսոլթեան տենչոզքն իբրև 
լսէին զայս ամենայն բանս ցնորից՝ ևս աոաւել պնգեալ զորանային 
և աւուր աւետաբեր փրկութեանց սպասէին յուսով» Ըսա 
Փարպեցւոյն՝ թողութեան հրովարտակներնք զորս կը տարած էր Վա– 
սակ յետս կասեցուցանելու համար զազգն ապսաամբութենէն՝ էին 
սուտք և Վասակ կը գործէր զայս ամենայն նենգութեամբ և գա¬ 
լով։ Ջիք տարակոյԱֆ թէ ազգին այն մասը որ միտեալ էր յապըս- 
տամբութիւննք կամ մանաւանգ <ւմարտիրոսութեան տենչօղք» ըսա 
Փարպեցւոյն՝ Վասակայ ջանքը կը մեկնէին թիւր և չէին վստահ ի 
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նա իբրև լուրացեալ։ ք՝այց թէ արդարև ալնպէս էր9 Վ^ասակ սուտ 
հրովարտակն#ր հանեց յանուն թտգաւոր ին 9 և նպատակն էր սա ույ» 
պ-իւ֊ խաբել նենգութեամբ9 թէ ընդ հակաոակն ազգասէր խնամով 
Վերջին հնարքն ի գորե արկ ազատել զազգն մոլեոանդ երկիլղէն և 
խափանևլ պատերազմին և պարտոլթեան9 որ անհրաժեշտ էր՝ չա¬ 
րաչար հետև անքը։ Աքււ վերջինն հավանական ադոլն է ըստ մեզ 
րլան աււաջինը։ Օ՞ր չափ ցաւալի է անխորհուրդ կրօնասիրաւթեան 
կուրութիւնը։ 

26. Ձփարդ և իցէ% ջանք Վ^ասակալ և իւրսցն օգտեցին գրե– 
թէ ոչինչ։ Մարտիրոսութեան տենչը զօրաւոր էր ուխտապահ 
յկոչուաե մասին մէջ9 մանաւանդ որ կղերին մեն և երևելի մասն 
է՛ր քաջալերիչ և խրատտու։ Օւստի Գազկերտ որոշեց գինու զօրու- 
թ՚եամբ նուաճել զապստամբոլթիւնն։ ՏԼօրքն Պարսից կը հասնին 
Հ Հեր և ի քէարևանդ9 արևելեան հ արա լա լին նահանգ Հալոց 9 սահ¬ 
մանագլուխ Պարսից։ 0*ո.անձար անուն սեպուհ մի կը ղրկուի Վաք* 
դանանց կողմանէ լրտեսել պարսկական գունդը9 և փոքր լաղթու- 
թիլն մի ևս կը կատարուի Պարսից վերջապահ թևին վրալ։ Աքւաձ– 
ձար կը դաոնալ իւր գնդով և կու տալ տեղեկութիւն պարսիկ գնդին 
և մանաւանդ զօրագլուխնևրուն վրալ։ վարդանանք կը փութան 
երթ՜ալ ընդ աո.աջ Պարսից և չտալ նոցա մուտ ի ներքին Հալս♦ 
րտլց Պարսիկք աճապարելով կը հասնին լԱրտազ գաւառ. \Լլրարա– 
տալ, ուր մօտ էր բանակն վարդանալ*—«Եւ կատարեալ զաւուրս 
ձմերային ցրտաշունչ օդոցն9 և հասեալ ի տօն մեե զատկին՝ • ♦ ♦ 
չուան եթէ զօր եհաս բազում ի Հեր և ի ՉԼարևանդ գաւառ.։ 
Ա#լաքէր երանելի սպարապետն Հալոց Վ^արդան միաբանութեամբ 
աւագանւոլն որ ընդ նմա էին% սեպուհ մի լազգէն Աւ/ատունեաց ո֊ 
բում անուն էր Աո.անձար9 իբրև երեքհարիւր հե&ելովք, երթալ 
լրտեսել զբազմութիլն զօրացն Պարսից յ և տալ գրգիոս եթէ հնար 
իցէք աո. ի փ ութապէսք ասէ9 *էաէ բերել մեզ զպսակս արքալու• 
թեան9 զոր ի ձեռն նոցա պարգևէ մեզ քրիստոս ք լալիտե– 
նից բարութեանցն տուիչ։ Երթեալ Ա#ւանձար և գունդն որ ընդ 
նմա՝ տեսին զբանակն Պարսից, և զհզօր վերջապահ թևով միով 
անկեալ զբաղումս հան էին ընդ սոլրք և զալլս փախստական ար¬ 
կան էին ի զօրսն Պարսից« և ինքեանք դարձեալ ողջանդամ հասա- 
նէին ի գունդն Հալոց9 և պատ մ էին նոցա զԱստուՆոլ զօրութիւնն 
զոր լաջողեաց նոցա Փրկիչն։ Պատմէին և վասն զօրագլխա ցնք թէ 
Մուշկան հիւսալաւուրտ և Գոզվըճն են• տալին գիտել և զալս 
և ս9 թէ կամ էին սթափութեամբ հաս անել ի մ ի քոլ կողմն աշխարհիս։ 
•Հոր լուեալ երանելւոլ սպարապետին Հալոց և սրոց ընդ նմալն 
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Փ՝ ևս առաւել ճեպէին երթալ ընդդէմ նոցա* նախ՝ վտսն 
վաղակի պատահելս լ նոցա ժամու մարտի րոսութեան, քանզի անձան– 
ձրոլթ աղօթէին հանապազ ի տուէ և ի գիշերի՝ լին ել արժանի 
այնպիսի մասին երկնավորի* և. երկրորդ՝ աս էինք թերևս ա նգէն ի 
տեղւոջն ի Հեր և ի ՏԼարևանդ գա լառին վճարին ելք դորՆոլն պա¬ 
տերազմին ք և լին էր արգել ղօրուն Պարսից հասանել լաշխտրհն Լալսց 
սպանութեամր և գերելով չարձակել և վնասել։ Եււ սոցա թէպէաև 
աՆեալ զայնպիսի ինչ զմտալ կամ էին փութ ալ սակայն ևս աոա- 
՝~եւ սաիպով եկեալ հա սան էին գունդն Պարսից ի դաւառն \\րաազք 
հուպ ի գեւզն որ կոչի Աւարալր, ի շրջափակ աեզէ մի Տղմուտ 
դաշտինք զոր ընտրեցին լազագս երկիւղի զօրացն Հալոց• ամու՜ր ա– 
պաստանի անձանց համ ար էին պատշաճ ք և ի միջի նորտ աՆեալ 
ղակիշ՝ բանակեին* (Փարպ* ԼԵ«)ւ 

Պենտեկոստէի ուրբաթ օրն Հալոց զօրքը եկան ալն աեզք ուր 
էր բանակն Պարսիցք զոր անպատրաստ գտնելով՝ կրնային չարձա¬ 
կել հարկանել. բայց թպլ տոլին* բանդի, կը կրկնէ Փարպեցին, 
դիաաւորութիւն նոցա ոչ լաղթել էր, ալլ հասնել մարտիրոոու– 
թեանւ Արդարև զարմանք* մարտիրոսութեան հասնելու, այսինքն 
լաղթուելոլ և մեռնելու նպատակաւ պատերազմ լարուցանել, և 
կամաւ կորուսանել թշնամին ընկճելու պատեհութիւնը նոլն նպա¬ 
տակին համար*-*Նսկ լաւուր ուրբաթու մեՆի տօնին պենտեկոս– 
տէին գիմեալ հասանէին մերձ ի նոլն տեգիս զօրքն Հալոց* գտեալ 
անպաարաստագոլն զզօրսն Պարսից՝ թէ կամ էին կարող էին վն ա– 
ոել երամակարձակ Նուլացելոցն* ք–ալՏ ԹՈՍ. ոէուեալ դադարեցին 
յալն մ աւուր։ ՝Հանզի ոչ էր եգեալ ի մտի նահատակութեան փա¬ 
փաք ողաց այնուհետև լաղթել, ալլ միշտ և հանապազ ի կէտ կոչ¬ 
ման և տենչալի մարտիրոսութեանն փութալին հասանել։ Եւ ժո– 
զովետլբ այնուհետև՝ մօտ աո. զօրսն Պարսից բանակէին, մինչ սահ¬ 
մանն ընթացից տուընջեանն կա տար էր* (Փարպ* Աղերէն բա¬ 
զումք հանդերձ կաթոզիկոսաւ որ էին ի բանակին՝ բոէոր քիշերն 
անցուցին սաղմոսերգու թեամբ, և քաջալերելով զղօրն հոգևոր 
խրատներով, մանաւտնգ Ղաևոնդ երէց, ալր արդարև բանի բուն և 
հմուտ գրոց սրբոց*— «Եւ հասեալք ի ժամ երեկոյին*** զցալդն ա* 
մենտլն դասք քահանա լիզն մերթ սաղմոսարանին դոբղալիւք, մերթ 
վարդապետական բանիւք քաքալերէին գբազմութիւն զօրացն% վալք 
մի քաջանալ և անսպառ, բարեացն լինել ժառանգաւոր։ Նսկ սուրբ 
երէցն Տովսէփ, որ և զ կաթողիկոսա .Թեանն ունէր զա թոռ., հրաման 
տալր երանելոլ առն ԱստուՆոլ Ղ^ևոնդի խրատել զժողովուրդն և 
քաջալերել։ Եւ սուրբ երէցն Ղաևոնդ զա մ են ալն զգիշերն անձան– 
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ձրոէթ առաբ ելա կան վարգապետութեամբ զօրացուցեալ ուս ո լցան էր 
պամենեսեան լորգաբուզխ իմաստութեամբ* (1ււաւօււււււ1ր կա¬ 
՜նուխ ճակատեցան երկուստեք^ 1ւ սկսաւ պատերազմն> զոր ալսպէո 
–կը նկարագրի Փարպեցին* քՎաօէր զի մերձեալ էր ալնուհեաև. ժամ 
–ելից արեգական է և. գունդն Պարսից ՛ճակատ ել ի պատերազմն պա– 
յարաոտէին և. վառ.էին է Եւ սուրբն Վ+արգան աէրն Մամիկոնէից բար 
ժտնեալ զիւր գունդն լերիս առաջս% միջոցի գնդին կարգէր գլխա¬ 
կոր զտէրն Արերունեաց և զմարգպեան Միհրշապուհք հանդերձ իշ– 
խանաւն Արշարունեաց Արշալրալ և երանելի արամբն \Լրտակալ 
իշխանաւն Մոկաց և ալլ աւագ նախարարօբն* և կոզմանն աջոլ 
կարգէր աւագ զերանելին Մ ախազ \**որէնք հանդերձ երանելեաւն 
է>աթլ ալ տերամբն Վ^անանգալ 1ւ սուրբ արամբն ներսեհիլ քա^– 
յբերուեւով 1ւ ալլ աւագ նախարարօբ* 1ւ ընդ ահեկէն կողմանէ 
պատրաոտէր զինբն իւրով գնգովն 1ւ իշխանաւն Աո.աւեզենից Փա* 
փագալ և ալլ իշխան նախարարօբն Հալոց« բանգի լալնմ կողմանէ 
առաւելտպէս երևէր ղակիշ գնդին սիւնի զօրուն և ալլ զօրաւոր> 
ասր անց նշանբ* դրօշիցն։ Եւ զԼամ ազասպեան զիւր եղբալրն քժոզոլր 
վերջապահ* և պատուիրէր նմա% մի զոբ բռնագաաելք ալլ լորգո– 
րել մի ալն բանիւբ լա զագս իլրեանց փրկութեան» Եւ ալսպէս բա- 
Ժանեալ լերիս առաջս զզօրսն Հալոց սրբոլն վարդանալ, և օրհ– 
նեալբ ի բերանոլ սուրբն բահանալիցն՝ լարձակէին ի վերտլ մի- 
մեանց երկօրին կողմանբն, Հալոց և Պարսից։ Եւ ելևելս արարեալ 
ալեոլհետԼւ% լառտջէին արբ ցանկացօղբ մարտիրոսութեան պսակինք 
1ւ զզօրսն Պարսից ի փախուստ գարձուցանէին զառաջինն։ 1՝ււ^ ալլ 
բտզմութիւն զօրացն Հալոցք որբ առ հարկի և. ոչ կամաւ ևկեալ 
էինք ման ալանդ զի և լօժարբ էին զալլս գարձուցանելոլ լետս որբ 
երկնից բարութեանցն ցանկացեալբ էին՝ անգէն ի փախուստ քայւ– 
ձեալ կորնչէին զլտւիտենից կորուստն։ Եւ տեսեալ զօրացն Պարսից 
զգունգն Հալոց լբեալս և պարաասեալս առ ի կոտորել զազգն իւ– 
րեանցյ հալեցեալ և. լտլե 1ւս» զի փախուցեալ երթալին զօրբն Հար 
ոց* ի մ էջ առեալ շուրջ զնոբօբ պաաեալ Նովանալին։ Ստիպելով 
ալնուհեաև զհետ փախստէիցն Հալոց անցանէին զօրբն Պարսից♦ 
որոց հասեալ զոմանս կոտորէինք և զտլլ ոմանս արգելեալ ի տեղի 
ինչ ամրոց արգելուին• որոց ոմանբ հատեալ զնիզակափակ գիշե– 
րոլն պահապանացնյ 1ւ գրազումս ի նոցանէ կոտորեալ գնացին 
ողջանդամբ։ Եւ ալգուն ի փախստէիցն Հալոց ձերբակալ արարեալ 
աեին ի բանակն 1ւ կոտորեցին սրովք 1ւ զողլս բազումս արկեալ 
զփզոբ սպան անէ էէն* 1ւ մնացորդ բ փախստէիցն լալլևալլ տեղիս Հար 
աստան աշխարհիս ցրուեցան։ հալց որբ ի ժամուն երանելի 1ւ եր- 
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կն աւոր կոչմանն եղեն արժանաւորբ ընդ սրբոլն Վարդանալ և նա- 
հատակեգան՝ են ալսոբիկ* լազգկն Խոռխոռունեագ երանելին Խո֊ 
րէն. լ ազդեն Պալունեաց երանելի սեպուհն \Լրաակ* լազգէն Գըն֊ 
թունեագ երանելին Տաճաա. լագգէն *հիաէաբսենիգ երանելին Լմալ• 
եակ♦ լազգէն մաքրեր ունեագ երանելին ՂէերսԷհ* լապգէն 
նեագ երանելին Վշահան* լագգէն ՕնՆալնւոլ երանելին 11ք1«^էւ» 
լազգէն Արուանձաալ երանելին Գարեգին։ Եւ. որպես շատ խաւյզիւ 
և բազում բննութեամբ հարգեալ և ոլյսաբ գնահատականն թիւար 
որք ի տեղւոջ պատերազմին պսակեգտն ընդ աւագ նախաբաբսն՝ 
էին երկերիւր եօթանասուն և վեգ ալր ։ Եւ զորս լամրոգագն իջ*ւ֊ 
գեալ ս պանին սրով և կամ փզոբ կոխեգին՝ եօթնհարիւր և լի սուն 
ալբք որբ չինին միահամուռ.՝ հազար երեսուն և վեգ «|ք1է ի 
զորագն Պարսից որբ անկան ի պատերազմին լաւսւրն լալնմիկք եւ 
զոր ստուգիւ համարեալ պատմեգին մեզ տեղեկագեալբ ի զօրագըլ֊ 
խագն Պարսից՝ երեք հազար հինգ հարիւր քառասուն և չորս ալը» 
(Փարպ* ԼԹփ 

27, Փարպեգին սլարզոլթեամբ կը պատմէէ թե ինչպես ի 
սկզբան զօրագան Լալբ, բալգ զօրագ ալն մասն որ ակամալ եկան 
եին% դարձան ի փախուստ • զալս տեսնելով Պարսիկբ՝ լարձակեգաՆ 
պնդութեամբ ք և լաղթուեգան Լալբ ։ Աո. Եք^շ^ւ չիբ ալսպիսի 
խոստովանութիւն, ալլ երկու կողմն ևս կը մրգի բաքութեամբ^ 
մինչև մահուամբն Վարդանալ կը գրուի զօրն*—«Ոչ թե կ"ղ^ էք 
որ լաղթեագ, և կողմ էր "ք պարաեգաւ, ալլ բաջբ ընդ բաքս 
թալ նրկոբին կողմանբն ի պարտութիւն մատնեգան։ Ւալգ բանդի 
անկեալ եր զորավարն Լալոգ ի մեՆ պաաերազմին՝ ոչ ոբ դոլր ալ֊ 
նուհետև ի մեջ դլխաւոլաէ լոր լեգեալ ժողովեին գունդն մնագե֊ 
լոգնօ (Եղի2* եք 209)ւ (՝այյ ճշդ ադոլն ե Փարպեգին։ 

\Լրդարև Լալոգ ալս պարաութեան պատճառն եր սակաւու֊ 
թիլն նոգա և զօրագ մեՆ մասին գրաութիւնը, որբ եկաՆ Էին 
ակամալք նա մանաւանդք որպես ասէ Փարպեգին՝ ւզալլս լերկսւագու- 
գտնելսլ և լետս դարձուգանելսլ* նպաաակաւ։ Մ4րՏր լարդութեամբ 
հանդերձ, զոր ունինբ առ Վարդանեանսք իբրև արդարև վկալս՝ 
պարտիմբ խոստովանել, թե չեր բնաւ իմաստութիւն միով մասամբ 
մի ալն ազգին ք ամենևին զուրկ արաաբին օդնօւթենէ՝ Ւ^ՂաՒ^է 
I )ասանեան պես խրօխտ զօրութեան դեմք զոր հռոմեական պետ ու֊ 
թիւնն անդամ չիշխեգ դրդռել։ 0ոլն ալս կետն ե որ կ*արդարա– 
յունէ հակառակ կողմը։ Եթե Վասակ, որ արդեն հակառակ եք 
ապստամբութեան խորհրդոլն, տեսնելով ևս Ցունագ և գրեթե ք»" 
լոր բրիսաոնեալ աշխարհին հրաժարելն օգնելե Լալոգ, և իբրև 
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ապստամբ։ութիւն՝ աղաբտելե Հայոց շարժումըք բաժնուեցաւ երե– 
ա-Խլի մաոով մը միաբանութենէնք ինչպէս կը ցուցնէ Փարպեցինք 
այս դիպաց հաւատարմադոյն պատմիչը՝ չէր ամենևին դատապար¬ 
տելի* մանաւանգ որ Վա«ա^ ամէն քան ի գորհ դրաւք իբրև միջ» 
Նարդ ի կողմ անէ թագա լորին՝ յետս կացուցանել զազգն ապստամ- 
բռւթենէն, թէպէտ ամէն ջան Վաստկայ մեկնոլեցաւ իբրև խա– 
բէութիւն։ Եթէ ընդունինը, թէ Վարդան, իբրև նախանձալոր 
ըըիստոնեայ, ունէր պատ՛ճառ, ընտրելու անյոյս պատե րազմ մը, 
տեսնելով հաւատոյ աչօը մարտիրոսութեան պսակ՝ պարտինը ըն¬ 
դունել ք թէ Վ^աոակք իբրև իմաստուն բազաըադէտ՝ ունէր գանէ 
ն ալեչափ պատճառ, ջանալու խափան ել այն պատերազմն, իբրև յան- 
դուզն ձեռնարկութիւն։ հուսակցութեան կամ չափազանց եռան• 
դետն ոդւով դրուաՆ պատ մ ութեան բոլոր վճիռներն կ% ունայնանան 
խոհեմութեան կանոնին առջև։ Հալահանաց դէմ բարոյական զէնըն 
է օրինտւոր* բայց երբ հարկը կստիպէ բռնութիւնը բռնութեամբ 
վանել՝ խոհեմութեան կանոնը կը մտնէ մէջ։ թադաւոր եր– 
թեալ տայցէ պատերազմ ընդ այլում թադաւորիք և ոչ նստեալ 
Նախ խորհիցիք եթէ կարող իցէ տասն հազարալ զդէմ ունել զայ– 
նորիկ որ դայցէ ի վեր այ նորա ըսան հազարաւ* ապա թէ ու՝ 
մինչդեռ հեռադոյն իցէք հրեշտակութիւն առաըեալ տղաչեսցէ ի 
խաղաղս ւթիւն* (Ղ^ուկ* 4^» 32) ։ Մեր դան դատը չէ այն դիւցազն 
խմբին գէմ, որ իբրև բոյլ մի՝ համարուահ է և պիտի համարուի 
միշտ հայ երկնին զարգք այլ է այն միականիներուն դէմ, որ մի 
կադմաՀւ եռանդը դիտելով մանր՝ չեն նայիր անդամ միւսոյ կողման 
իմ աստ ութեան։ Վարդանանց պատմութիւնն է ըստ մեզ երկու 
կռւսակցութեանց պաամութիլն* մին հոգևոր ք աստուահայինյ որ 
ղերկնաւորն միայն ունի ինըեան նպատակ Լթէպէտ ոչ առանց դո– 
նէ հան՜ուկ ինչ ըաղաըակտն դիտման՝ ազատելու պարսկական բրո֊– 
նութենէնք ընդ որով ինկահ էին նախարարը մեր9 հակառակ խրա– 
տուն երկուց իմաստուն հայրապետացա Ղէերսիսի և Եահակալ)* միւ– 
ոըն՝ մ արմնա լոր և աշխարհական 9 որ ըստ մարդկային մթնոլորտն 
անդր չանցնիր։ Որովհետև ազգին վստահութիւնը դրաւող երկու 
պատմիչը 9 Փարպեցին և Եզիշէք մանաւանգ վ^^ջի^ն) ի բս Հրա– 
ցուցանելն զմինք զմիւսն կիջեցունեն չարաչար՝ անիրաւ դատում 
մը տիրաՆ է յազդին ընդդէմ Վասակայ։ Մեր ջանըն եղաւ այս 
պատ մ ութեան մ էջ ուղիղ դատման առաջն որ դել մեր ընթերցող» 
ներնք բուն լուսով իւրեանց ցուցնելով երկու կողմը։ 

Ց@, Մինչև ցարդ պատմեցինը կարդալք առնլով ի Փարպե– 
ցւոյնք ինչ անցը որ անցան ի Հայս յետ դարձին նախարարաց 8ազ– 
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կերտԼ հանդերձ մոգօը, մինչև այն օրհասական ժամն * լոր ում այն- 
չափ քաջեր անկան զոհ ջերմ և ռանդան, որ թեև դիցազնական՝ ու* 
նիք անաչառ, խօսելովք մեղադրելի կողմերւ Այս՝, այսինքն Փարպե– 
ցւոլն պատ մ ութեան մէջ, ինչպես կր տեսնսւփ՝ Վասակ է միաբան 
ընդ այլ նախարարս, ընդ Վարդանալ անգամ« կը տրտմի նոբա 
մեկնելուն վրայ, կը դարձունէ գնա յետս նամակօը ի ձեռն պատ– 
գամալորաց* չունի ուրոյն և գաղտնի միաբանութիւն ընդ մոգպե– 
տին, թէպէա չթուիր կամակից ապստամ բութեան իարհրգոյն, 
որում մանալանդ անտեղեակ էր, և ակամայ կը միաբանի յայծ% 
ն՚րբ կը յաըոնուի նմա խորհուրդն« I՝ մեկնելն Վարդանալ յԱզուանա՝ 
Վասակ է տա կա լին միաբան ընդ Վարդանալ, մինչև լզել նամակ 
աո. կայսր և աո. հայ իշխանս բաժնին Տունաց օդն ութեան հա¬ 
մար ըստ խնդրոյ Վարդանալ։ Վասակալ զա աո լիլն հանդերձ հա- 
մամիտ նախարարօը, Հորը էին երևելագսլնք» ըստ Փարպեցւոլն, 
կազմել ուրոյն կուսակցութիւն հակառակ ապստամ բութեան* եզալ 
լետ մևկնելոլն Վարդանալ յԱղուանս, երբ Վասակ և իւրըն տե¬ 
սան, թե չկար նոցա օգնութիւն ոչ կայսևրէ և ոչ այլուստ է Վար* 
դան և իւրըն առնլով Վասակետնց բաժնուելղւն լուրն՝ իսկոյն 
դարձան ի Լալս, և հակառակ ջանից Վասակալ խափանելու ապըա- 
տամբոլթիւնը՝ կատարեցալ պատերազմն։ 

39, Այս տմենուն մեջ գորՆող, ը**տ Փարպեցւոլն, են նա- 
խարարը։ Եղիշե ընդ հակառակն ամկն գորե կ՝ ըեՆայե եպիսկոպո– 
սաց։ Այնպես որ ըստ Եղիշեի% Վարդանանց պատերազմն ե (քք^* 
րական պատերազմ, ըստ Փարպեցւոյն* ազգային, թեպետ ՈՀ ազատ 
կղերական ագդեցութենեէ Ըսա Եղիշեիէ ինչպես արդեն յիշուեցաւ, 
երբ նախարարաց ուրացութեան լուրը կը հասնի ի Լայս՝ եպիսկս– 
պոսունը կը ցրուին իսկոյն ի գա լառս գա լառս և կը գրգա են զ ժո¬ 
ղովուրդն յապստամբոլթիւն։ Այր և կին կը դնեն ուխտ՝ չխնայել 
իւրեանց սիրևլիներուն* ամենեքին կը վառին գինու իբրև զինսւոր» 
-«0այնմ ժամանակի Լի հասանել գուժի ուրացութեան նախարա¬ 
րից) սփռեցան եպիսկոպոսըն յիւրաըանչիւր իշխանութիւնս, և ու¬ 
ռա քեցին զըորեպիսկոպոսս ի գեւղս և լա գար ակս և ի բազում ա– 
մուրս լեռնային գաւառացն։ երգեցին ժողովեցին զբազմութիւն ա– 
րանց և կանանց, շինականաց և ազատաց, զըա հան ալից և զմենա– 
կեցաց♦ խրատ եդին, պնդեցին և արարին զամենեսեան զինուորս 

ստոսի։ Եւ յառաջին բան խորհրդին այս հաստ ատեց աւ» %եռն 
եղյւօր հարազատի ի մերձաւոր իւր լիցի* որ անցեալ իցե ըստ ուխտ 
պատուիրանին Աստսւեոլ* և մի խնալեսցե հա1Ը 1ոԸգԽ9 ^ ակն 
առնուցու որդի հօր պատուոլն։ Կին կռուեսցի ընդ առն ամուսնոյ, 
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֊1ւ նառայգարձզի ընգգէմ աեաոն իլրոյ։*** Եւ այս այսպէս 
հաստթաեզտլ կազմեզալ՝ երևենան ամենեֆեան զինեալֆ և սազա– 
լպրաեալֆ, ււ«ր^ և վահան ի ձԼուֆն, ոչ միայն արանք 
՜ֆաջազ, աԱ^ կանանզ առնա կանազՖ (Եղիշ. էջ 97, 98)» Այսպիսի 
մալեռանգութեան յիշատակ չկայ առ. Փարպեզւոյն։ Ըսա Փարպե– 

• զւոյն՝ ժողովուրդը կ9գգայ մեՆ յալ ի գալ նախարարազն մոգերով 
հանդերձ։ Ա|նպէս սրտառուչ է տեսիլը մինչև Վարգան չհանգսւր– 
€ք՜ելով կը մեկնի իւրսվֆն երթ ալ ի Շոյես, թէպէտ յետոյ կը գառ– 
նայ, կոչուևլով յետս ի Վասակայ, ինչպէս տեսանք։ Եղիշէ չգիտեր» 
կամ մանպւանգ չյիշեր Ըսա Եղիշէի՝ յեա դարձին նախարա– 
րազ ֆագկերտէ իբրև ֆսան և հինգ որ յետոյ% մոգպետը կը փորձէ 

. ֆակել եկեղեզւոյն դռները, բայզ Վևոնգ երէզ կք ընդդիմանալ մեե 
պսրութեամբ։ ֆազմութիւնը կը յարձակի ֆարերով և կը հասզունէ 
անհնարին տագնապ մոգերուն և մոգպետին, որ կ աղա չէ թողուլ 
■գնա ողջ• - (էլ եղև լետ աւուրզ ֆսան և հնգիզ (դարձին նախա¬ 
րարազն մոգպետն ինֆնին հասանէր մեՆաւ ղօրութեամբ ֆակել 
զգըունս եկեղեզւոյն * իսկ սուրբն Վևոնգ.*. ոչ ետ թոյլ**փ այլ բա¬ 
զում ամբոխ աղաղակի ղօրազն և մոգազն հասուզանէր։ Վիրգս ի 
■ձեռին առեալ զկառափունս մոգազն և մոգպետին ջարգեզին։ Եւ 
այսպէս շտապ տագնապի ի վերայ մոգպետին հասուզանէին։ Թա– 
զում անգամ աղա չէր ղոգնականսն իւրք գի ի մահուանէ կարասզեն 

. գնա ապբեզսւզանել և ողջանդամ յարրուեիս հասուզանել» ^ԱՆք.)տ 
Աո. Փարպեզւոյն ևս տեսանֆ մոգերու կոտորան, բայզ յետ վեզ 

•կամ աւելի ամսոզ, այսինֆն Վարգան կը գառնայ յետս, ապստամ– 
բութիւնը կը պատրաստուի գաղտ և կը յայտնուի, և ապա կրա¬ 
կատ ուններ կը ֆանգուինք և ւքո գեր էն ոմանֆ կսպանուին։ Ըււա 

1 Փարպեզլոյն՝ Վասակ կը միաբանի ընդ Վարգանայ յապստամ բու¬ 
թի ւնն, թէպէտ ա կա մ այ* յետ մեկնելոյն Վարգանայ ի Վիրս, ինչ¬ 
պէս տեսանֆ կը զատուի ի Վարդանանք ուրիշ համամիտ նախա¬ 
րարներով։ Ըսա Եղիշէի՝ Վասակ ի սկզբանէ համամիտ է ընդ մ ող* 
պետին, նա ման ալանդ ֆան գնա աւելի նախանձաւոր կրակտպաշ– 
տութեան տարաՆման ի Հայս, այնպէս որ մոգպետը կ՝առաջաըկէ 

* ԳԸ^Լ թագա լորին՝ յեա կենալ զՀայս ի մ ոգութիւն գարձունելու խոր– 
հուրգէն, բայզ Վասակ կ*ընգգիմանայ*—*Եթէ ինֆեանֆ աստուաՆ– 

■ եկեսզեն, ասէր մոգպետն, յօգնոլթիւն՝ չէ հնար օրինազս մո– 
գութեան ի Հայս առնուլ հաստատութիւն*։ Հոս Եղիշէ մոգպետին 
բերանը կը գնէ ի նպաստ ֆրիստոնէութեան փ առա լոր գովեստ 
մը* որ ջերմագոյն ֆրիստոնէէ հա գիլ կրնայ սպասուիլ, ոչ թէ մոգ– 
պետէ* աԼուեալ իսկ իմ էր ի նախնեազ մերոզ, եթէ յաւուրս Նապ– 

10 
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հոլ արևալից ար բա լի, |ւքքւԼ սկսաւ ուսումնդ ալդ աճել և բազմա¬ 
նալ և լնուլ զա մ են ալն երկիրն Պարսից, և ևս անգր լարևելս հա¬ 
սան ե ի որ վարդապետին էին օրինացն մեր ոց% լոր զորեցին զթագա* 
սորն, զի մի բն ալ ամենևին բարձցին օր էն ի մոդութեան լաշխար֊ 
հէն% տալ հրաման սաստիկ, զի լ/ւետլ գտդարեսցէ բրիստոնէսս– 
թիւննէ Ել որչափ նա կամեցար արդելուլ ևս բան զևս աճեցին և 
բազմացան, և հասին մինչև լաշխարհն Փուշտնաց, և անտի ի հա¬ 
րավակողմն մինչև ի Հնդիկս տարածեց աս։ Եւ ալնպէս աեերկիւզ և 
համարձակ էին լաշխարհին Պարսից* մինչև լամենալն բազարս աշ¬ 
խարհին եկեղեցի շինեցին, որ զանցոսցանէր պա լծտս֊ութեամբ զքմա– 
դաւորաբնակ արբուն եօբ։ ՆինԷին և վկա լարանս իմն անուանեալս, 
և զնոլն զարդ եկեղեցեաց զարդարէին, և լամենալն տեղիս, լա* 

պատս և /անապատս միալնանոցս շինէին։ Եւ իքք^– ո1է^ձ 
լալան ի օգնոսթիւն ուստեբ աճելով աճէին և բազմանալով բ ազմա* 
նալին, և մ արմնա լոր մեծութեամբբ մեծանա լին։**. քեէև արկ ի 
նոսա թաղաւորն զձեռն իվր խստովթեամբ և զբաղումս կալաս և 
չարչարեաց ի նոցանէ, և զևս բազումս մահուամբ սատա է*–»* 
դաոնացաւ և ձանձրացավ լանձն ի*~րր և զնոստ ոչ կաբաց ն ուա դե¬ 
ցուց անել ի բա զմ ութ են էն։ Գարձեալ թէպէտ փտկեաց և կնբեաց 
զդրունս եկեզեցեացն ընդ ամենալն աշխարհն Պարսից* նոբա զա– I 
մենալն տուն եկեղեցի արարին, և լամենալն աեղւոջ զիսրեանց 
օրէնսն կատարէին։ Եւ զանձինս վկա լարանս համարեին, և լալա• 
դոլն զշինուածս մարդկեղենս բան զհոզեզէնս համարեին։ \1ուրբ 
սպանողացն բթեցան, և նոցա պարանոցբն ոչ ձանձրացան։ \1րտմը~ 
տեալ էր թադաւորն, և ւոլժ դառնացեալ դահիճբ բարկոսթեանն*֊ 
իսկ նոբա արթունբ և զուարթոսնբ և խնդալից ընդունէին զամե– 
նալն հարուածս տաեքանացե, և սիրով տանեին զամենալն լափըշ֊ 
տակոսթիւն ընչից իւրեանց։ Նբրև ետես թադաւորն, եթէ դոահ 
տուեալ դիմեցին ի մահ իբրև խաշին բ սուրբբ լադն երկնավոր՝ 
տրդել և կարճեաց ի նոցանէ զհարուածս տանջանացն, և հրաման 
ետ մոգաց և մոպետացն, զի մի ամենևին ոբ խուեսցէ զնոսա, ալլ 
հաստատեալ կալցեն աներկիսղոլթեամբ լիւրաբանչիսր ուսմունս։*** 
Ղալս ահա ի լոելոլ դիտեմ բ* բալց ալս զոր ես ինձէն աչօբ տեսի% 
թուի ինձ թէ մեծադոլն ևս լինի բան զաււաջինն։** Ես անտեղեակ 
էի անբակ ուխտի եկեզեցլոլդ ի միմևանց։ * * 1*օւ որ ի մանկութենէ 
լալդմ օրէնս սնեալ էիր և ճշմարտեալ դիտեիր զպնդութիւն մարդ- 
կանդ*** ընդէր ոչ զալդ ամենալն հաւաստեաւ լանդիման չասացեր 
ցթադաւորն* բանգի ամենալն նախարարազն աւադ դու էիր» և 
ղբոլոր աշխարհս բեզ լանձն արարեալ էր մարզպանությամբ** **> 
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ապա թէ ոչ և դու. ի նոցա բանի ես, և քոլով խորհրդով անցու¬ 
կին զալս անկս ընդ իս և ընդ զօրս։ ալգպէս է, և քեզ կամք 
չէ ունել զմոգութիւն% մի ինչ պատկառեր դու երկիւղիւ լարքալէ. 
ես գրեմ ցուցանեմ ի գուռն մովպետան մովպետի ՝և մեՆ հազարա¬ 
պետին, զի տՆկեն զարքալ ի հալան ու թիլն, որպէս զի ի րակ 
ղացուսցէ ըստ առաջին հրամանին* (Եղիշ* էջ 101 -106)* 

Ը«ք<ո Եդիշէի՝ որպէս թէ Վ ասակ չհավանելով բանիկ մոգպե՝• 
տին9 ալն է մեղմով զիջանելու խորհրգեան% կը խրատ է զնա չվհա– 
տելք ալլ բռնի լառաջ տանել գորՆը, և իսկոլն բերել կու տալ 
զօրք ի \)իւնեաց • — (Ետ պատասխանի մարզպանն մոգպետին և. 
ասէ• Աւքենալն բանք խրատուգ զոր ասացեր% . ճշմարիտ ենք ք֊ա19 
սակալիկ մի երկալետմիտ լեր... մինչև ես ինձ ոլժ ժողովեցէ։ց զօր 
ի թիկսւնս անելս լ9 և զուխտ եկեզեկվոլգ թերևս կա բացիկ երկփեղ¬ 
կել։ Ել եթէ զա1դ ալդպէս արարիկ՝ գիտեմ ապա թէ և զհրա– 
մանն արքունի կարող եմ կատարել։ Եւ անգէն հրոս հանեալ ի 
\էիւնեաց աշխ ալ։հէն% զիւր գունդն ստուարացոլց ի թիկունս օպնա– 
կանութեան մոգաց և մոգպետին։ Ե* ապա սակալ ասել« քւոէ* 
անգամ մի հրովարտակ ի գուռն տուր վասն ալրուձիոլն որ քԱ– 
զուանսն է տասն հազար, զի ի ձմերոց ի Հալս եկեսցեն♦ և լորժամ 
զնոսա ի ճեռին ունիցիմք% չիք ոք որ եղն անել կարէ զհրամգն 
արքունի* (Աճւ^ւ Մոգպետը չհամարիր զալս օգտակար* է11|ք. խ*րա 
հուրդ գարձևալ իմոց բանիցս ընգգէմ է, ասէ» քանզի մեք լորժամ 
բռնութեամբ կռուեսցուք ընդ աշխարհիս% աշխարհս ի բակ քտն– 
գիէ և մեք ի պատուհաս է չապրի մ ք* անձանց վնաս, և արքունի 
մենապէս ղեան*։ ֆալց Վ^աստկ չանս ար մոգպետին, Հղի սրտի մտօք 
կալեալ էր զպարսկական օրէնսնէ, և կ9սկսի կաշառօք և անառակ 
զբօսանօք ջանալ լինքն կորզել ժողովուրդը♦—*«0կսաւ ալնուհետև 
պատրել զոմանս կարասւով և զոմանս ողոքական բանիւք* ղռա- 
միկն ամեն ալն ահեղ բանիւք սպառնալեաց սրտաթափ առն էր ։ Հա¬ 
նապազորդ առատացոլց զռոճիկսն տաճարին (սեղանոլ), և լերկարէր 
զնուագսն ուրախութեան, մաշելով զերկարութիւն գփշերաց լերդս 
արբեցութեան և ի կաքաւս լկտութեան* քաղցրացուցանէր ոմանց 
զկարգս երաժշտական և զերդս հեթանոսականս։ է^երետլ էր * և 
լար քունուստ բտզմութիւն կարասւոլ• և բազում նենգութեամբ 
զան մեղ մարդիկ հրապուրէր և լինքն արկանէր ։«• ♦ Մլնչտփ լի մ ա* 
րեցոլց և աս1շեկոլց զմիտս մոգպետին% մինչև չետ նմա իմանալ 
գելս իրացն։ \)կսաւ բաշխել մոգս ի տունս նախարարազն և մեՆա֊ 
մեՆ ռոճիկս կարգել, զոհել պատրուճակս, և բռնաբար կքեքաւոր 
մարգկանն տալ ուտել միս լազաՆոլ և երկիր պագանել արեգականն է 
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է*րրև սկսաւ բազմանալ ընդ ամեն ալն աշխարհն այնպիսի պզեա– 
գորե խառնակութիւն՝ յանգգնեցան ևս կանայք փշտիպանացն յա- 
լուր կիւրակէի անցուցանել զճրագսւնս եկեղեցւոյն և պատ առել ըզ– 
հանդերձս հաւաաաւոր կան անցն» Եղիշ* էջ 108 — 110) ւ Եղիշէ կը 
թուփ ասել, թէ Վ^ասակ այնչափ չարեաց վրա1 յաւել նաև համար- 
ձակութիլն տալ փուշտիպանաց (մոգաց օգնականներ ուն կանանց% 
կիրակի օր մարելով եկեղեցւոյն ճրագներն՝ սպասաւոր կուսաններ 
մատն ել յան առակ խառնակութիւն։ Արդարև անամօթ զրպարտու– 

թՒ*" 
Ատյանի է անաչառ ընթերցողաց, թէ այս մասն պատմութեան 

Եղփշէիք կամ այս անուան տակ եաեկուաե անձինք ո որ և է՝ չէ 
ամենևին ճշմարիտ» Այն փառաւոր գովեստն զրրիստոնէոլթենէ և 
զրրիստոնէից չկրնար ընեայուիլ մոգպետի մը• մոգպետ մը չէր 
կրնար ըսել9 առանց լինելսյ հակասական իւր դենին և պաշտոնինք 
թէ րրիստոնեայր €գռոհ տուեալ կը գիմ էին ի մահ իբրև խաշինր 
սուրբր յադն երկնաւոր»9 և ոչ իբրև պատմութիւն ճշմարիտ էք թէ 
րրիստոնեայր յառաջ րան զՇապսլհ և առ Նապհով այնչափ բագ* 
մա ցան և մենացան ի Պարսկաստան՝ մինչև Հզամենայն տուն եկե¬ 
ղեցի արարին» ք թէ եկեղեցիր նոցա պան ցո լցան էին պայեառու– 
թեամբ զթագաւորաբնակ արրունեօր», և թէ՝ այնպէս սաստիկ էր 
կոտորանն ք մինչև, էսոլրր սպանողացն բթելլան, և նոցա պարա– 
նոցր ոչ ձանձրացան՜հար արդարև հալանումն առ Նապհովք բսղց 
աչ այնչափ որ չափ կամի մոգպետն Եղփշէիյ սուտ գովաբան րլւիս– 
աոոնէութեանւ Ջէ դարձևալ ճշմարիտ խրատն9 զոր կը գնէ Եղիշէ 
ի բերան Վ^ասակայ, որպէս թէ կը յորգորէր նա զւքոգպետն չմեղ– 
մացունել ամենևին հալանսւմը9 այլ յառաջ տանել բռնութիլնը 
գինու զօրութեամբ։ Եւ« ալելի սուտ և զրպարութիւն են հնարրն՝ 
առ որս որպէս թէ կը գիմ է Վասակ9 այսին րն շուայտութեամբ և 
լկաի զբօսանօր9 նաև կաշառ օր պատրել ժողովրգեան ռամիկ մա¬ 
սը։ Այս բաներուն նշմարանրն անգամ չկան առ Փարպեցւոյն։ 
երթանր յաո աջ։ 

30, Այս ամէն չարեաց 9 այսինրն Վ^ասակայ անզգամութիւն– 
ներունք դարմանը կը խորհին գարձեալ եպիսկոպոսունր ըստ Նպէ* 
շէիւ ՛Նախ բանակը կը բաժնեն երկու• յետոյ Աւետարան ի ձեռին 
կը մտնեն սպարապետին աունը9 կը խրատեն զՎ^արգան և կը րա* 
ջալերենք կը վառեն զօրաց եռանդը, կը բռնեն զՎ՝ասակ9 որ կեզ* 
Նաւորոլթեամբ կք իյնալ յոտս եպիսկոպոսաց, և կ՝ազատի ի մահ– 
ուտն է է հ*առնուին և կը րանգուին բերդեր 9 զորս գրաւաե էին 
հ%ասակեանր9 այ։ր և կանայր կը վարին ի գերութիւն*—ձՉԼայա 
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ամենալն– ալս ինքն Վ^ասակալ անօրենօւթիւններն ֊~֊իբրև աեսին 
սուրբ եպիսկոպոս ունքն՝ ևս քաջ գրգեալ Հոր դո բեզան ի նպն միԽ– 
բանութիւն, և հնարագետ իմաստությամբ ընդ երկուս բաժանե¬ 
ցին զբանակն։ •. ՀԼԱւետ արանն ի ձեոն առեալ հասին և անկան 
առանց հարցանելոլ ի վանս սպարապետին, ուր ժողովեալ էին 
զօրքն Հալոց։ Համբարձին զձալնս իւրեանց և ասեն« Աղաչեմ ք զձեզ 
զամենեսեան սուրբ Աւետարանաւս, եթե ձերով խորհրդով գորՆե 
զալն անօրենութեան չարիս մարզպանն և մոգպետն՝ նախ ղմեր 
պարանոցս հատեք♦ ե. ապա լեկեզեցին ձեռնարկեցեք* Ապա թե 
առանց ձեր կամաց նոքա զալն չարն դորեեն% ալս օր խնգրեսցի 
վրեժդ ա1դ ի նոցանե* ♦ ♦ ♦ 8ալնժամ ամենեքեան ի նախանձ բար– 
կութեան բրգեցանք մինչև ամեն ալն տեսողտցն երիկամունքն գո¬ 
զալին։ ••• Ընթացան վաղվաղակի ի զէնս իւրեանց, վառեցան կթզ– 
մեցան զգիշերն ամեն ալն, և րնգ Նազել արեգականն զգունգն լե– 
րիս մասունս բաժանեալ ի բանակն (Պարսից՝) արկանեին։ %ունդե 
առաջին լարևելից կուսե, և գոլնգն երկրորդ լարևմտից կողմ անէ, 
և գունդն երրորդ ի հիւսիսոլ կողմանե% շուրջանակի ի մեջ առեաչ 
փակեցին զբազմութիւն բանակին (Պարսից), և զբաղումս կոտորե¬ 
ցինք և զևս բազմագոլնս կապեցին զերևելի մարդիկ և արկին ի 
բերդս ամուրս ընդ իւրեանց իշխանութեամբ։** • Նսկ զմարզպանն 
ձերբակալ արարին։ Միաբաներ նա ընդ նոսա երդմամբ՝ հաստա¬ 
տուն կտլ լուխտին, զզ^անալր զառ աջին քակումն ի նոցանե* 
կաներ ապաշխարութեամբ լոտս սուրբ եպիսկոպոսացն, և աղաչեր 
խաղապատելով, զի մի մերժեալ ընկեսցի առ ի նոցանե* է 
երեքկներ զանսոլտ երդումն առաջի բազմութեանն ի սուրբ 
տարանն, դներ և կնքեր զերդումն և կապեր զԱւետարանեն, և 
աղաչեր գի լԱոաուՆոլ խնդրեսցի վրեժխնդրութիւնն, և մի նոքա 
մարդկաբար սատակեսցեն գնա։ իսկ նոքա թեպե9"^ հաստատեալ 
դիտեին զնենդաւոր կեղՆաւորութիւն նորես, և թե խփբեալ–թեամբէ 
դառնալ անդրեն ի հին մոլորութիւնն՝ ոչինչ փո(թ առնեին ձեռն 
արկանել ի նա վասն առաջին լանցանացն, ալլ սուրբ Աուետարա– 
նին թողին ի դատապարտութիւն։ ••» 8ալնմ ժամանակի գարձեալ 
լարձակեցան ի վերալ բերդիցն և աւանաց լամրոցս աշխարհին զոր 
ունեին Պարսիկքն* տապալեին քանդեին զբնակութիւես նոցա։ Ա– 
ռաջին՝ զմեՆն Ար տա շատ հանդերձ աւանօք իւրովք• և առնուին 
զանմատսլց ամուրս - զԳառնի քաղաքն, զԱնին, զԱրաադերս և զա• 
ւանս իւրեանց, զԵրկալնորդսն և զԱրհնին և ղալանս իւրեանց• 
զՒտրձրաբուղն, զխորանիստն, զԾախանիստն, զանկասկանելի Օդա– 
կանն, և ընդ նոսա ղալանս իւրեանց» զԱրփանեալն, զՎաՆՆ ալան. 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 160 - 

ընդ նմին և ղալյանս իւր* զեռեալն և զհապոլանք զք\րոտն 1է ւյՎտր– 
սակԽշատն։ ՀՀամենեսին զալս իւրաքանչիլր դեղիւք և ագարակօքք 
զօրօք՝ և զօրադլխօք* ի նմին ամի առեալ տապալեցինք և ի դերու– 
թիւն վարեցին զարս և զկանարտ ընչիւք և սաացուաեովք» հանդերձ 
պա աո լյա կան գանձիւք և նացին ս սլա սու. ք է Տապալեին քանդեին 
զշինուտես պա շտ սնարկի և պաշաաման կրակի* (Եղիշ. էք 108 —118)* 

Ա/° ամենալն տեզիք—Արտաշաաք *\*առնի ք Անիք \Լրտադերքէ 
Աղա կան ք Ված, ալլովքն հանդերձք զորոց ասկ Եղիշե։ թե 
նանք քանդեցինք տապալեցինք ալրեցին հանդերձ դեղիւք և ադա- 
րակօք9 և դերի վարեցին բնակիչներնք արս և կանալսք ընչիւք և 
սէրւսցուաեովք՝ ապաքեն Էին Հալոց քազաքներ9 բնակիչներն հալ 
քրիստոնեաներէ քանզի չէ հա լան ական թե ալնպէո հաԸ՚& ժամա¬ 
նակի մեջ9 ալսինքն լետ դարձին նախարարաց իբր քսան և հինդ 
կամ երեսուն ալյուր մեջ (ըստ Եղիշեի) եղան կրակապաշտ։ Ւնչ 
հ ա լյան ական ութ ի ւն կալ ուրեմն ք թե հալատոլ պաշտպան զօրք մը* 
որպիսի Էին կարդան և իւրքն% հասուցին ալնչափ չարիս ալն ան¬ 
մեղ հալ բնակչաց։ Ըաա մեզ ինչպես վերի ըոլոր նկարագիրն% նոլն– 
պե" ալս աւերմանց և դերութեան պատմութիւնն դիլա Է 
շեիէ իթր թե Վարդանանց քրիստոնեական եռանդը ցուցնելու հա¬ 
մար։ ֆարպեցին չունի ալս պարադաներէն և. ոչ մին։ ԵղՀշԷՀ 
բուռն միտումն ջախջախելու քՎասա^1 կոլ տալ նմա փոխել ըզ* 
պատմութիւնն լանհամ վեպ1 

31. Զարմանալի ե> ՈԸ ժինչ Վարդանանք կը դորՆեն ալն 
բոնսւթիւններն ալնչափ քաղաքաց անմեղ բնակիչներուն վրալ 
ըստ Եղիշեի՝ միլս կողմանե կը դորՆուին մեեամեե սքանչելիք ի 
նպաստ ալն հրոսակալին զօրուն։ Էմուլւ բերդեր կը կորՆանին 
ինքնին9 զարմանալի տեսիլներ կերևան շատերուն9 ասաեղք ան* 
դամ քան զսովորականն աւելի պալեառացետլ կերևինյ տղալք իսկ 
կ՚աանուն զենք* —աՄինչդեռ լալսմ մենի առա քինութեան կաաա– 
րեալ դորեեին զգ*րե նահատակութեաննճ երևեր իմն ի վերալ ամե– 
նեցուն աօտսւաՆալին շնորհք* քանզի առանց հրամանի ի զօրացն 
Հալոց լարևելից կողմանե աշխարհին լարձակեցան ոմանք լ\ձտրպտ¬ 
տական աշխարհն ք և ի տեղիս տեղիս բազում վնասս արարին 9 առ- 
նլով և աւերելով և քանդելով բազում ատրուշանս։ Նսկ որ ի մեե 
ամուրսն անկանեին% խաչանշան արարեալ ի վերալ զօրուն անկա– 
նեին* որ և երկու մեեամեե բերդաց պարիսպքն առանց ուրուք 
մերձենալոլ անկետլ կորեանեցան♦ մինչև ամենալն բնակչաց երկրին 
զա հի հարեալ ի մեե նշանէն% ինքեանք իւրեանց ձեռօք զկրակա– 
տունսն ալրեինք ուրանալով զօրենս մոդութեանն% խոսաովանեին ի 
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աոսրբ ՕԼւ&րաարանն։ Եւ այլ մեՆամեՆ սքոզոսթիւնր կատարեին ի 
ձեռն զորականին* րանգէ ուր ոչ էր ակնկալոսթիւնք եթէ զան սան 
քԼստոսՆսյ որ յիշեսցէ՝ արհաւիրր մեՆ անկան է էն է վեր աք նոցա* 
4ւ ամենայն մարգ պատմէր ընկեր է իսրոսմ տեսիլս նորս և զարմա¬ 
նալիս։ նոյնպէս և ասաեղր լերկինս երևէին յսյժ լուսալիր պալՆա– 
ռացեալ, զոր ոչ ոսնէին լառաջին բնութեանն։ Ել ամենայն տղալր 

-աշխարհին իբրև զարս պատերազմողս խիզախէին* (Եղիշ* էջ 118, 
119)ւ 

32. Ե^շէ գէաէ զերթն վարդանալ յՍսլ«ւււքէւււ հանդերձ զօ– 
Հաւ և յաղթոսթիսնը որ անգ9 ինչպէօ նաև զաէւարոսմն պատ գա* 
մասորութեան աո. կալսր ըստ օրինակի Փարպեցսոյն , սա աարրերու 
թեամբ միայն, որ մինչ աո. Փարպեցսոյն պատգամավորր են 1Լա– 
■հան \ձմաաունիք Լմայեակ եղբայր Վ^արգանայ և Մերոսժան եղբայր 
Սևղան այ ԱրՆրոսնսոյ, արր անոսանիր, որպէս և վայել իսկ էր 
պատգամ ասորոսթեան՝ ըստ Եղիշէի՝ մի միայն է պատգամավորն, 
Ա««|ք ոմն Անունի •–*Շայն մ ժամանակի ղմի ոմն ի մեՆ նախ տրա– 
բացն, ի տոհմ է Գնոսնեաց Աաոմ, ՜ճեպով առ արեցին յերկիրն արև- 
ձտից, ցուցանել զայս ամենայն խորհուրդ զչարիմաց թագա սորին 
արևեյից, խնդրել ի նմանէ Հ&էոդոոէ) օգնտկանոսթիսն սատար ու- 
թեանք և եթէ նա կամեսցի՝ նմա իսկ մ տանել ի Նառալութիւե* 
ՀԵզիշ* էջ 121)ւ Եղիշէ համաձայն է Փարպեց սոլն յայնմ ևս, թէ 
ժինչ քեէոգոս պատրաստ էր օգնել Հայոց՝ կը վախճանի, և թէ յա• 
Հ"քգ նորա Մարկիանոս կը մերժէ Հայոց խնդիրն* այլ թէ պաա– 
գամասոր ևս ղրկելով պԵղփարիոս ոմն աո. Գազկերա, ւեմոսա ընդ 
նմա յոսխա հասաատոսթեան՝ ձեռնթափ /ինել ի զօրացն Կայոց 

ոս և զօրսս և ամենայն օգնականոսթեամբ»՝ այս չէ ճշմարիտ* 
այսպիսի ոսխտ կամ դաշն Մարկիանոսի ընդ Շազկերտի յիշոսաՆ չէ 
ի պատմոսթեան, և ոչ Նղփարիոս անուն որ կայ յիշոսաՆ է Ա/*– 
գաբոսրիոս ոմն սպարապետ քեԷՈդՈԱԷ Գաթըրճեան կը կարՆէ$ 
թէ այս էձրգաբոսրեայ թոռն էր ՆղիշԷի Եղփարիոսն (Արգաբոսրիսս)ք 
սպարապետ Մարկիանոսի, բայց այս \Լրգտբոսրիոս կրտսերն էր ա– 
մօր ինչ յետոյ րան զպատերազմն վարդանանց։ ք\սխտ գաշանց 
հրաժարե լոյ յօգնելոյ Հայոց՝ եղաՆ էր ի ձեռն Մնատոլեայ սպարա¬ 
պետի առ Փ՝էոգոսիս (՝♦ Ղա1ս Ծէ–խտ կը շփոթէ ^ղիշէ, կամ կը հա– 
ժարի կրկին հ աստատոսաՆ հակառակ Հայոց ի նախատինս Մար• 
կիանոսք զոր և կը կոչէ անարի» 

33, Զթոսիր նոյնպէս վավերական Եղիշէէ բերուաՆ առ կայսր 
նամակին սդաաճէնն, ուր հանդերձ այլովր ասի, թէ Տրդատ, ինչ- 
պէս ղթագասորոսթիսնն առալ ի Հռոմայեցսոց՝ նոյնպէս Հզհալատսն 
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ար ի Հրխտոա՝ ընկալաւ. լևպիսկոպոսապևսէէն Լոոմալ1», ակնարկաԼ– 
որ հակառակ էր ոչ ազգ ալին եկեղեցական Խւանգութեան մի¬ 

այն, այ|(ւ ընդհանուր եկեղեցական պատմութեօ/ե և֊ եկեզեցւոյ 
ոգւոյն։ Ուստի հարկ ե ասեր թե կամ առ Եղիշեի*֊ կար ուրիշ աղ– * 
գալին աւանդութիւն, որ 8րդատտլ դարձին Նազումը կը դնէր ի 
թելագրութենկ եպիսկոպոսապետին Լռոմալ, կամ, որ աւելքի հա¬ 
լան ական ^ թուղթն առ ք^էոգոս առ Եղիշեի՝ ե գի*֊™ նորին իո1բ 
Եղիշեի * և չունի ամենևին պատմական հիմն ։ 

Փարպեցին ևս կը պատմէ, թե նամակ գրուեցաւ առ կալար« 
բ**յց ի Վասակայ և ի նախարարաց, ոչ ի կգերեն, և չտար օրինա¬ 
կը։ Ը«ււււ Եղիշեի՝ 8ավսեփ եպիսկոպոս կը գրե թուղթը հանդերձ ե– 
պիսկոպոսակցօք և նախարարօք։ ՕԼՀա պատ՛ճեն նամակին Լայոց՝ 
առ Փ*եոդոս րոտ Եղիշեի♦ *&օվսեփ եպիսկոպոե բաղում եպիսկո• 
պոսակցօք իմովք և ամենայն ղօրք Լալոց, Վասակ մարզպան և 
*Ներշապուհ (հըմբոօեան հանդերձ սպարապեաաւս և ամենայն մե֊ 
ՆամեՆ նախարարսքս առ մեՆանունգ Թ՝եոգոս կա1սք* Ւաղմասցի ող- 
ջոլն մեր առ քեզ և ամենայն ղօրաց քոց, որ խաղաղասեր մար֊ 
դասիրութեամբ ձերով տիրեք Նովու և ցամաքի, և չիք ոք յեր֊ 
կրս/ւորացս՝ որ ձերում անարգել տերութեանդ ընդդեմ գառնայցե* 
Որպես մեք իսկ ունիմք ղան սուտ լիշաաակարանսն ղառաքինի նախ« 
նեացն ձերոց♦ ունելով ղԵւրոպե՝ անցին և տիրեցին և Ա«*իացւող 
կողմանցն, և ոչ ոք գաալ ստամրակեալ ե ելեալ ըստ ձեռն նոցաէ 
Ել լայն չափ մեՆ իշխանութ եան դաստակերտ ՝ մեՆ և սիքելի* 
զԼայոց աշխարհս անուանեին։ Վասնորոյ և նախնին մեր Տրդատիոօ 
յիշելով զառ աջին սերն ձեր, որ ի տզալութեան փախուցեալ ի հա՛յ» 
րասպան մարդախողխող հօրեղբարցն իւրոց՝ ապրեալ սնաւ յերկրիգ 
Շունաց, և ի ձենջ թագաւորեալ տիրեր հայրենի աշխարհիս• սոլն֊ 
պես ե. զհալտտսն որ ի քրիստոս՝ ընկալեալ ի սուրբ եպիսկոպոսա- 
պետ են Լռոմալ, որ լուսաւորևաց զխա լարային կողմանս հիւսիսոյ* 
զոր և այժմ կամին ի մ ենք կորզել հանել խտւարասէր որգի քն ա- 
րևելից։ Եւ մեք ի ձեր քաջութիւն արութեանդ խիղախեալ եք 
ինչ որ ընդդեմ դարձաք նորս« հրամանացն, և բաղում այն ե ոք 
արդ առաջի պատրաստեալ եմք։ (Լնտրեցաք ղմահ ասաոլաՆպաշտաւ֊ 
թեամբ% քան ղկեանս ուրացութեամբ* եթե քւու^ ևս ի ձեռն առջիք 
ղմեղ ահա կրկին կենաց դիպեցաք և ոչ միանդամ մահու։ Եւ եթե 
սակաւիկ մի հեղգտյք% գուցե բաղում և այլ աշխարհաց հասանիցե 
տապ բոցոյ սորան (Եղիշ* անդ)։ Զարմանալի եէ թե Տրդատ, 
որ ըսս* աւանգութեան դեռ մանուկ տղայ եր ի փախչելն% կարէր լի֊ 
շել զառաջին սերն Լռոմայեցւոց և ապաւինել առ նոսա։ 
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34. Ջէ հա լան ական նաև ալն զոր կը պատ մ է ^ղիշէք թէ 
«իբրև յան գի ման եղեն մեն՛ի թագա լորին (Թէոդոսի^ք և ընթերցան 
զգիր պաղատ անագ Հալոց աշխարհին՝ բազում մատեանք ի մէջ ե* 
կեալ ընթերցան ք որ զնոլե ուխտ հաստատութեան ի ներքս գտա• 
նէին*։ Մլելս րդ էր &*Էոդո*ի, ինչպէս արգէն ըսուեցաւ, մատեան– 
ներ ի մէջ բերել Հալոց հետ հին ուխտ մը լիշելու համար• միթէ 
չէր գիտեր &*էոդոսք թէ ի վաղուց ի նախնեաց անտի դաստակերտ 
աւասւ Հռոմալեցւոց էր Հայաստան# չէր լի շեր ալն երկար և ա– 
րիւնահեղ պատերազմներն, որ ալն երկրին համար եղան իւր հօրը* 

հալուն և իւր իսկ ժամանակդ բտ1Տ ստիպեալ ի դիպաց՝ հրաժա– 
րան էին նորա մեն մասէն։ ՝$ան ալն հին ուխտն՝ աւելի մօտ և 
կենդանի էին ի միտս ք^էոդոսի կրկին դաշինքն ընդ Պարսից։ Գի¬ 
տեն ք ի Սոկրատաի ՀՀոզոմենոսէ և $՝էոդորետոսէք երեքին ևս ժա֊ 
մանակակից, թէ ինչպէս առ. Վ^ռամալ Ե« հարբն Ցազկերտի (՝* 
(421) եղաւ պատերազմ լ\Լրզանենէ (Արդն՝) նահանգին Հալոց զոր 
ունէին Պարսիկք, և ապա ի Միջագետս ք և լաղթութիւնն մնաց 
անորոշ, բայց ք^էոդոս ստիպուեցաւ կո֊ել դաշն հարիլրամեալ խա~ 
ղաղութեան։ ԱյՆ գտշանց հակառակ՝ ալս Շազկերտ նորոգեց պա՛¬ 
տերազմը (440, 441), լաղթուեցան Հռոմալեցիք9 և Մնատոլիոս 
սպարապետ արևելից ղրկուեցաւ մենամեն ըննալիւք առ. Տազկերտ* 
փախստեալ պարսիկ քրիստոնեաներ9 զորս կը պաշտպան էր \\>տտի֊ 
կոս հալրապեա՝ լանձնուեցան Պարսից ըստ խնդրոլ թագա լորին, և 
նորոգեցալ խաղաղութիւնն։ Այ«ւ դէպք ելան չէին լիշողութենէն 
ՀՒէոդոսի, և դժուարին էր Շունաց միւսանգամ բանալ պատերազմը 
որմէ հ ազիւ պրնան էին իբր Ո1լթ կամ ինն ամօք լառ աջ։ ք)ւստի 
չկար ամենևին հարկ մատեաններ մէջ րերելու9 և ոչ ՛ճշմարիտ է 
ալնէ թէ Մարկիանոս ի ձեռն դեսպանաց նոր ուխտ հաստատեց 
ընդ Տազկերտի չօգնել Հալոց-*Փութ ացաւ արձակևաց դեսպանս՛ 
առ թագաւորն Պարսից, և եմ ուտ լոլխտ հաստատութեան ձեռըն֊– 
թափ լինել ի Հալոց՝*։ Ա|Ս ուխտն արդ էն կար։ Հաւանականագոլն՛ 
է ալն՝ զոր կը պտտմէ Փարպեցինք թէ \\Հեատոլիոս սպարապետ Ս»Ն~ 
տիոքալ և Փլորենտիոս անուանի պատրիկդ վերակացու արևելից առ 
$՝էոդոսիւ (428—449), և լետոլ առ Մարկիանոսիլ (450—455), 
խորհուրդ տոլին Մարկիանոսիք լաջորդին ք^էոդոսի՝ հրաժարել օգ– 
նևլէ Հալոց•—<1Պատասխանի տուեալ \\նատոլեալ9 որ ի ժամուն 
սպարապետ էր \Լնտիոքալ9 և Փլորենտի ուրումն9 որ էր աւտգ 
դրտնն թագաւորին, և ասեն• Մեզ ոչ թուի հաճոլ արհամարհեէ 
զուխտ և զհաստատութիւն՝ զոր ի բազում ժամանակաց գրեալ և 
կնքեալ է առաջին թագաւորացն9 և գրգռել պատերազմ ալ իրս մէ 
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խքէզաղտցեալս, և ի բաց հանել զաշխարհ մի ի եաա»տլութենէ թա¬ 
ղալո րին իլրեանց։ Ահհ1լ անլալտ իրացդ պարտ է անել է*~* 
զոր ոչ որ կար է գիտեր թէ որպէս, գիւրեաւ և. կամ սաստիկ պըզա 
տորմամբ պատերազմդ եզեալ վճարեսցի։ Ես զալս ալսպէս ասա• 
քեալ կասեք ու դին զմիտս թադտւսրին, և վնասեցաւ ակնկալութիւնն 
Հալոց որույէ ուշ եգեալ մնա լին ք և ոչ պատահեք աս* (Փարպ* Ւ*Ա*)ւ 

35. Պատգամաւյորր մեկնաե էին աո֊ կալսր, և Վարդան կր 
դտնուէր զօր որ լԱզու֊անս% երբ Վասակ ուրիշ երևելի նախարարօր 
ղատուեցաւ տպստամբութեան կուսակցութենէն։ ՀԼրդարև չսւնինր 
սաոլգ վկալոսթիւն, թէ Վասակ և իսրբն աո. ատելութեան արգեօր 
րնգգէմ բրիստոնէութեան, թէ վնասակար տեսնելով ապսաամբու– 
թիւնըք ղատասեք ան ի Վարդանանք։ Եղիշէ և Փար պեքին են լաո֊ա– 
ջին կաբեիս։ թակալն շատ հաւանական է, թէ Վասակ որ չէր 
մ էտ լապստամբութիւնն% կր հալա ար օդնութիւն ի 8 աւնաք և լար 
լոքք մանաւանդ Շունաց բաժնին հալ նախարարներէն% երբ ալս 
լոլսն ելաւ ի դերև՝ զատուեքաւ ապստամբ կուսակքութևնէն երե- 
ւելի նախարարօր, աղետալի դտնելսվ ապստամբոլթեան վախճանը։ 
ֆաց աստի ունինբ ի դովութիւն Վասակալ երկու վկալութիւն, մին 
ժամանակակից, երկարին ևս ըստ բա լականին հզօրք որում միտ չէ 
դրուաե ցարդ։ Իորենացւոլն պատմութիլնը դովութետմբ կր լիշէ 
զՎասակ՝ իբրև նպաստամտտոլց Սեսրոպալ ի րարոզութեան նորա 
ւ՝հ ուանս. ա^ոչեալ (Մեսրոպալ) զֆենիամին ոմն շնորհատուր թար¬ 
գման, զոր անդանդազ արձակեաց մանուկն Վասակ 0իւնեաց տէր 
ի ձեոն Անանիալի եպիսկոպոսի իւրոլ* (Ւօյւ* Տ** ՀԼսելի մեե 
դովեստիլ կր խօսի Կորիլն* ւ&որում ժամանակի, ասէ («յն է ի 
րարոզութեանն Մեսրոպալ, 423—30)> պարդևեալ |11 ստուՆսլ հա 
սանէր ի դլուխ իշխան ութ եսանն 0 իւնեաց րա^ն Ծիսականն 1Լ*ւ սակ, 
ալր խորհրդական և հանճարեղ և լաս֊աջիմաց, շնորհատուր իմաս– 
տութեամբն ՀԼստուեոլ։ ֆազում ինչ նպաստութիւն ցուցանէր աւե• 

տարանագորե վարդապետութ եանն, իբրև որդւոլ առ. հալր հ* 
տակութիւն ցուցեալ, և ետռալեալ րստ Աւէտարանին վալելչու• 
թեան• մինչև ի վախճան ղհրամալեալսն ի դորե բերէր* (^որիւն)։ 
Ջենր կրնար լաո.աջ րան 441 դրուաե դնել Կորեան պատմութիւնր, 
րանզի կր լիշէ նա 0 ա հակալ և Հյէեսրոպալ մահը, որ եզաւ 440-^ծ* 
ապա դէթ ալն թուականին (441) Վ ասակ արժանի էր ըոտ Կորեան 
կոչուելու օւալր խորհրդական և հանճարեղ և լաո֊աջիմաց րստ շնոր– 
հատուր իմաստութեանն ՀԼստուեոլ*։ ՀԼրգարև զարմանալի էք որ 
մինչ րստ Կորեան Վասակ, իբրև սիս ական*, ւպարդևեալ յ11«* 
տուեոլ հասանէր ի գլուխ իշխանութեանն ) իւնեաց*՝ րստ Նզիշէի% 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 155 - 

*ոչ ըստ կաըգէ ունկր նա ղտէրութիլնն 0իւնեաց աշխարհին, աԱ 
նենգ.ալթեամք և քլսութեամք ետ սպանտնել զհօրեզքալր իւր քՎ<** 
պխնտկ, և ինքն տարաւ. զտէրսւթիւնն»։ Մինչ ըօա Կորեան ՛Հասակ 
Վբազում նպաստութիւն» կը մատուցանէր Մեսրոպալ ալաւետարա– 
նագորե վարգապետութեան», էէբրև որդի առ հս*լր հպատակսւ– 
թիլն» կը ցուցնէր Մեսրոպալ €ըստ \Հւե տարանին վալելչութեան», 
և էմինչև ի վախ՜ճան զհրամ ալեալսն ի նմանէ ի գորՆ բեր էր»՝ ըստ 
\Տղիշէի՝ էր նա անհնարին չար ի մ ան կութ են է.—ւ(\չինչ եթոզ չա– 
բիս զոր ոչ գղրնեաց ի կեանս իւր*է \Հրգարև փառաւոր է գովեստն 
Պարետն զ՚Հասակալ* րա19 արդարացաձւելու համար առ վալր &ի 
զԵղիշէ՝ դնենք թէ Վ^ասակ մինչև 441» այսինքն մինչև կարեե- 
գեալ խոլականն մատենագրոլթեան Կորեան ք էր արժանի ալն գո¬ 
վեստից, ալլ լետ ալնորիկ, ալն է 441-էն մինչև 451* որ է Վար– 
գան անց պատերազմին հալան ական տարին՝ փոխոլեցաւ։ Հտկար. 
գիտենք ալչուստ, թէ Կորիլն գրաՆ է ոչ թէ 441-^ն* այն է իսկ 
և իսկ զկնի մահուն 0ահակալ և Մեսրոպալ, ալլ լետ ձԵ1–ին, կամ 
չետ պատերազմին վարդանանց, քանզի գիտէ Շովսեփալ և ընկե– 
րաց նորա, լան ո լան է Տովհաննու ո լրումն աշակերտակցի նորա– 
և ապա պաշտոնակցի Լոր կը թուի լինել 8ոհան Մ ան դակուն ի^ հա¬ 
չանումը և նեղութիւններն ի Տֆզբսն*—աԳլխաւորս վերակացուս 
տեղապահս լտլտ արարեալ հարցն կաաարելոց* որոց առաջինն 8սՀ« 
աէփ գլխաւոր ժողովսլն, և երկրորդն ալլ աշակերտ Շովհան անուն, 
տլր իսկ սուրբ վարդապետասէր և ճշմարտապատում։ (\րում դէպ 
չինէր լետ վախճանի սրբոլն բազում և տզգի ազգի փորձոլթեանց 
և կապտնա լոր վշտաց, մենամարտիկ երկւզատական բռնութեանն ի 
Տիզբոն քաղաքի վասն քրիստոսի լազթութեամբ տարեալ համբե– 
րեաց• վասնորոլ և զխոստովանողական անուն ժառանգեաց • ի նոլն 
վերակացութիւնն Լկաթ ոզիկոսութիւն^ գառնալր (երկիրն Հալոց» 
ՀԿորփ)։ Այսպիսի հալաՆանք, ինչպէս գիտենք% եզան լետ պատե¬ 
րազմին ՛Հար դան անց, և ոչ լառ աջ։ Նա ման ալ անդ Կորիւն գիտէ 
և զմահն Վշահան ալ Ամատունւոլ, որ էր ի համարի կապեալ նախա– 
րարաց որ տարուեցան լետ պատերազմին Վ^արդանանց ի դուռն 
(Եւյ^« էջ 443* Փարսի Ւէ.), և կը թ ուի մեո ած՜ ի Պարսկաստան, 
քանզի լետ դարձին նախա րարաց ի Հալս՝ չլիշոլիր ՎաՀաՆ —«Նսկ 
բարեացապարտին Վ^ահանալ լանկարՆահաս կենաց ամենեցուն լի– 
նէր* որ աշխարհաենիւն հալրենեացն սեպհական ոգի գտեալ շնոր– 
հօքն քրիստոսի Աստուեոլ մերոլ մերձաւոր կենակից վալելէր»։ Այս 
բանք Կորեան, թէև մթին՝ ապաքէն կ՚ակնարկեն Վշահան ալ մահը։ 
Նթէ Կորիւն, ինչպէս հա լան ական է, գրեց լետ 451-^Ն* ալն է 
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լետ պատերազմին վարդանանց՝ չէր կրնար լիծել անտեղետկ դոր֊ 
ծոց Վնասակար կը նշանակէ ուրեմն Կորեան գովեօան պնմա֊ 
նէ։ Նոյն բան է զպատմութենէ \°որենացւոլն, որ, որ չափ և կա֊ 
նուխ դնենբ՝ չկրնար լինել գրուած լտռաջ բան զպատերազմն՝ 
Վ^արդանանց, մանաւանգ եթէ ընդունենբ թէ ալն պատ մ ու թիւնըր 
գրուեցաւ ի խնդրոլ 0աՀակալ մարզպանի։ 

36. (էստ Եղիշեի՝ մինչ Վարդանանց են լ\1ղոլանս՝ Վ^ասակ ոչ 
միալն կը զատուի ուխտ էն՝ այյ1ւ մեծամեծ աւերումներ կը գորՆԷ֊ 
-օէՆուժկան Հա սան էր Լառ. Վ^արդան) լաշխարհէն Հալոց, զճակատ 
հարեալ և զօձիս պա տառե ալ, վասն ապստամբին Վ^ասակալ, եթէ՝ 
լետս կացեալ լուխտէն բրիստոնէութեան և աւերեալ զբաղում աո ե՜¬ 
ղիս Հալոց աշխարհին, մանաւանգ զձմերոցս արբունի որ կալեանբ 
զօրացն էին, զ%առնին և զԵրամաւնս, զհրսհանակերտն, զմեծ դաս¬ 
տակերտն, վՀա ր դան ա շատն էլ զա մուրն 0 շական, զՓառախոաոն, 
զԱրդեանսն, զ%ոզկերտն աւան և զբերդն (Լրմաւրի, զ^ուաշն ա՜¬ 
լան, զԱրու՚ճն, զԱշնակն և. զամենալն ոտն (Լրագածու, էւ ալնա֊ 
հանգն (Լրտաշատու և զԱրտաշատն ինբնին գլխովին, էւ զամենալն 
գեւզս և զաւանս որ շուրջ զնովաւ էին, առեալ աւերեալ և հրձիգ 
արարեալ*.. և ինբն սփռեալ տարածեալ աս պատ ակաւ աւերէր գեր֊ 
կիրն ամենալն» (Եվիշ* էջ 135)» Ալս պատմութիւն ևս չքմոլիր ճրշ– 
մարիտ* նախ՝ Հասակ չէր համարձակեր ալեր և ամալի դարձու֊֊ 
նել երկիր մը՝ որոլ համար պատասխանատու էր իբրև մարզպանք 
ինչ։գէս վաղուց իսկ տզգ արար նմա մոգպետն ըստ Եղիշէի, թէ՜ 
«մարզ է աշխարհս*, ալս ինբն նահանգ Պարսից • ղլորժամ աշխարհս 
թափուր լինիցի% լալնժտմ և բեզ գլխովին մեծապէս վնաս հասանէ՝* 
լա ր բուն ուս տ»։ ^հարձեալ բաղաբներէն ոմանբ, ինչպէս *\՝առնի, 
(Լրտաշատ հանդերձ աւանօբ իւրովբ, զորոց ասէ Եղիշէ թէ աւե֊ 
րեցան ի Վ^ասակալ՝ արգէն աւերեալ էին ի Վ^արդանալ ըստ պատ֊ 
մութեան նորին իսկ Եղիշէի, ինչպէս տեսանբ վերագոլնն» ալնպէս 
կարճ ժամանակի մէջ էրբ շինուեցան մինչև կրկին աւերել։ \1լս֊ 
պիսի աւերմանց ևս լիշատակութիւն չկոՀ առ Փարպեցւոլն։ Փար- 
պեցին սաչափ միալն կ*ըսէ, թէ նոլնպէս և մնացեալբն 
առ նմա աւագանին Հալոց • •• դեսպան արձակեցին ի Պարսս, և նա– 
մակօբ ուխտագրեցին ընդ նոսա, և գրեր դետն ամրոցացն Հալոց 
ի բաց կալան (ոչ թէ աւերեցին՝), և զիւրեանցն բերդակալս արա֊ 
րեալ զգուշացուցին, և ղորդիս տոհմին Մամիկոնէից և Համսարա֊ 
կանաց և զալլոց տանուտերացն ժողովեալ լիւրաբանչիւր դալեկաց* 
լամո^րս բերդից իշխանութեանն Սիւնեաց ետ անցուցանել, և հրա–* 
մալեաց պահել զամուրսն զդուշութեամբ. • • և ապա, տալ տանել 
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պաղալսն առ թագաւորն* Պարսից** և այս՝ մինչ Վ^արգան էր յԱւյ« 
֊ռւանս* մինչև ի մեկնելն Լար գան աչ լ\Լղուանս% 1Լասակ ըստ Փար- 
պեցւոլն, ինչպէս տեսանք՝ է միաբան ընդ Վ^արգանալ։ 

Փարպեցին չունի նաև սա պատմութիւնըէ թէ երբ Վ^ասակ 
չսեց Լար գան ալ դարձն լ\ձղուանից% սարսափեցաւ> մինչև թողուլ 
գերին և աւարը զոր առաՆ էր \Լլրարատ գաւառէն և փախչել* - 

եղև ուրացեա լն Վ^ասակալ և իշխանազն որ ընգ նմա էին՝ 
բաջութ իւն նահատակոլթեան գնդին 1Լարգանտլ լա շխ ար հին Այշուա* 
նից.•. մինչչև լանգիման եղեալ էին միմեանց% զգիշեր մի օգնական 
գտեալ նորա% փախստեալ անկանէր յամուրս իւրոլ աշխարհինք և 
ալնպէս աագնապալ մերժեցաւք հ^էերի և գալարն գոլւ առետլ էր 
4Դէրարաս. գալառէք ակամալ զիլրն ևս ի վեր ալ եթող և փախեաւ* 
(Նղէշ. էջ 138), 

37. Ւալց Վ^արգան, կը լաւելու Նղիշէ, ասպատակ կը հանէ 
Ծիւնեաց երկիրըք կ՝ալեր է շատ , գաւառներք կը նեղէ բնակիչներն 
անհնարին սովով> մինչև ուտել նոցա անասնոց դիակներ* գերի կը 

.վարէ ալը և կինք մանր տղալք կը զաընուին զքարիք ալլովքն հան¬ 
դերձ*&Վ^արդան գունդս գունդս արձակէր լաշխար հին Սիլւնեացք 

֊առնոլր և աւերէր գրազում գա լա ուս ք և ալնպէս ի նեղ արկանէր 
.գնա (գ*Լասակ) և գամենալն գօրսն որ ընդ նմա էր% գի զէշս և գձիս 
մեռելոտիս առ. սովոլն վտանգի անխտիր ուտէին։ Եւ֊ բազում հա– 
րուաՆս հասոլցանէին ի վերալ ուրացեչոլնք մինչև ժողով սուրբ ե– 
պէսկոպոսացն և ամենայն ուխտ քահանայութեանն գտոնապէս ար- 
տասուս իջո լցան էին ի վեր այ չարաչար վշտացելոցնք որ բոկ և հետի 

.վարէին զարս և գկանայս փափկասունսք և բազում տղալք զֆարի 
հարեալ ընկելլան լանցս ՛ճան ապար հազ՛ա Զարմանալին այն 
էք որ եպիսկոպոսունք և երիցունք, ըստ Եղիշէիք լաջողութիւն հա¬ 

՜մարելով ալն բարրարոսութիւններն՝ ամբողջ ամիս մը կը սահմա– 
նեն աղօթից և շնորհակալութեան*—Ժբրև ալս ամենալն աջողոլ– 
թ-իւն լինէր երկիւղաՆացն \ձստուեոլ% ամենայն եպիսկոպոսանք և 
երիցունք պատուէր հրամանի տուեալ աշխարհին» գողջոլն ամիսն 

֊քաղոց պահօք և աղօթիւք առնել խնգրուաՆս առ Ասսաւաէ՚ւ և 
գտօն պատերազմացն լաղթութեան խաոնել ի սուրբ տօն յայտնու– 
թեանն քրիստոսի, գի անխափան կացցէ մեՆ լիշատակարանս այս 
ընգ աստուաՆային անանց տօնին* Եւ֊ ոչ ալս չափ միայն* 
ըստ պատմութեան Եղիշէի՝ եպիսկոպոս ունք գրով իմացուցին ի Կոս– 
տանգնուպոլիս եկեղեցւոլն Տունաց% \ձստուէոլ ալցելութիւնն* — «Եւ 

-զսոլն գալս ամենայն ալցելութիւնս II տուՆոլ որ ի վերալ աշխար¬ 
հին Հալոց երևեցտւ գրեցին սուրբ եպիսկոպոսունքն և ետուն տա- 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 158 - 

նել լաշխարհն Յունաց ի մեՆ քաղաքն առ սուրբ ուխտ եկեզև֊ 
զւոլն, զի և նորա ազօթս առնելով խնդրես զեն լԱստսւեոի որպէս 
սկսարս ի նմին և կատարեսզուր» (Եւյ|ւշ« էջ 139)ւ 

3@. Դարձեալ ըստ նմին Եղիշէի՝ վարդանանք պարսիկ կա֊ 
լան ա լորն ևր էն նշանաւոր զոմն կարձակեն աո. թագաւորն% պատ¬ 
մել Վասակալ անօրէնութիւններն և. ալն պատճառաւ կա տա բուտն՜ 
աւերումներն*— *$Լոմն լառաջին կապելոզ Պարսկազ լուՆեալ և. «*»- 
Նեալ զառաջեաւ նախարարազն% խօսէին և զուզան էին զա մ են ալն 
վնասս*** և զխաբէութիլն ապստամբին Վասակալ , որպէս Հա լոզ 
բանիւ խաբեազ զթագաւորն% լանձն առնուլ զմոգութիւնն» (ւքքէ 
չէր ուրուր ընդ նմա բանս եգեալ նա լանձնէ սուտակասպաս լի– 
նէր։ Նբրև լիով զալս ամենալն իմազսւզին% արձակեցին գնա լտզերա 
ապաբանութ՜եան և ի հնարս հա լթալթանազ, թերևս կարասզեՆ 
զեղբարս իւրեանզ ի նեղութենէն գողանար էջ 140) * 
լառ աջ րան զնոսա Վասակ զրկաՆ էր մարդ, և իբրև չարեազ պատ¬ 
՛ճառ կամբաստանէր կղերը*—«Աքչ աո~ ^ա անօրէնն Վասակալ զում• 
կանրն լաո աջագոլն հասեալ էին պատմել զազէտս տարակուստ– 
նազն*** և զամենալն ամբաստանութիւնն ի սուրբ ուխտ եկեղեզւոլե 
կրթեալ էր՝ա Պատգամ ա լորը կեր թալ կը պատ մ է թագա լո¬ 
րին, որ կապշի, կը զողալ, և խոնարհելով իւր ամբարտալան լտ֊ 
մառոլթենէն* հրովարտակալ կը շնորհէ Հա լոզ և ուրիշ րրիստս֊ 
նեալ հպատակազ կատարեալ ազատութիւն րրիստոնէութեան* կը 
գովէ մանաւանգ զրրիստոնեալս և զրրիստո նէութի ւննւ ՀԼլսպէ* 
խրատ կու տան նմա նաև ա լագան էն, զարմանալով նորա ալս լեղ• 
լեղուկ մտազ վրալ.-աՆրթեալ ալրն ի տեղի ձմերոզին% պա սա մ ետ զ 
զալս ամենալն լականջս թագալորին*** որ իբրև ստոլգեալ հաս֊ 
տատեազ՝*** խոնարհեզաւ ի բարձր հպարտու թենէնւ*** Ո*չ ահա 
բազում ուսմոլնր (կրօն ր են լաշխարհիս Ար եազ*** մանաւանգ 
վասն օրինազ րրիստոնէութեան* * * առ մեզ* լաւագոլն րան զամե– 
նալն կեշտս երևեալ են մեզ, և բիհր իսկ ոչ կտրէ որ դներլ ըն– 
տրեալ օրինազ նոզա, ալլ զոլգ և հաւասար համարի մ, որպէս և լոար– 
դե ալ իսկ էին նորա առ նախ նեօրն մերովր* զոր ես ինձէն իսկ լի– 
շեմ առ հարբն իմով։*** Մեեազեալ և պատուեալր ղրջէթ* ի գրտն 
արրունի։*** Դուր զմի զալն երբէր ոչ լիշեզէր, ալլ հանապազօր 
ձանձրազուզէր գրելիս իմ, խօսելով գնոզանէ զա մ են ալն չարութիւ֊ն* 
տեսէր գի ետուր գորՆել ինձ% զոր ինչ ոչ կամէէ։*** *Հալս ամե– 
նալն և առաւել րան զսոլն խօսէր ընդ ամենալն ալագանլոլն, և 
զվնասս լանզանազն արկանէր զմոգպետաւն և զմոգօրն* և ամե֊ 
նալն վգրուկրն և պատ ուա կան նախարար րն, որ նստէին լաաենին 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 159 - 

և ունկն դնկին լեղլեզուկ լեզու ի նորա% ամա չերևալ կորան ալին |լ 
ընգ երկիր *պշնոլին, և զգլուխ ի վեր ոչ կարկին համ բառնալ։ 
սակաւք ի նոցանկ զմիտս հա՛ճելով աս կին* Ալոք արքալ ալդ 
ալդպկս կ որպկս ասացերդ։ • •• Մի նեղեալ տագնապիր լանձն ^օ««« 
թողաց ո մարգկանգ զքրիստոնկութիւնք և դոքօք զապստամրսն աՆ– 
ցես ի հաւանութիւն։ Հաճոլ թոլեցան բանքն աււաջի թագա լո¬ 
րին) և անդկն վաղվաղակի կոչկր քաււա^էրաւ լամենալն ազգացն որ 
ունկին զքրիստոնկութիւնն ի զօրու նորա••• և հրամալկր ան– 
գրկն համ արձակութեամբ ըստ առաջին կարգին կուլ լօրկնս քրիստո• 
նկոլթեանն։ \*սկ որ լանցաւորքն կին և ոչ կամկին վաղվաղակի ա– 
ռանց մեեի տպաշխարութեան գալ խաոնել ի կարգ քրիստոնկութեան՝ 
հրամալկր թագաւորն զի բոնի կո»լցին և տարցեն լեկեղեցին իւ– 
րեանց։ ** * Եւ իբրև զալս ամենալն արար՝ թողութեան հրովարտակս 
աոաքկր ընգ ամենալն երկիր իշխանութեան տկրոլթեան ի^֊րոլ վասն 
քրիստոնկից։*** քՀալս ամենալն գրկր եւ ցուցտնկր լերկիրն Հալոց և 
ի բազում ալլ աշխարհս#որ ունկին զօրկնս քրիստոնկութեան» (Եղիշ* 
կջ 141 — 148), ինքնք ասկ Եզիշկք պատգամաւոր ղրկելով 
աո. Մարկիանոսք երբ տեղեկացաւք թկ Հռոմալեցիք չկին մկտ օգ¬ 
նելու քրիստոնկից՝ գարձաւ լի*~ր առաջին կարեիս•—*Ննքն գաղտ 
խորամանկեալ փութացեալ դեսպանս առաքկր աո. Մարկիա նոս 
կալսր։ Եւ. իբրև ստուգետլ ճշմարտեաց է եթկ Հոռոմք ի բաց կա¬ 
ցին ձեռնտու լինել յըրիստոնկութեանն ոչ զօրու օգնականութեան 
և ոչ ալլ իրօք՝ գարձեալ տնգրկն ի նոլն լառ աջին կարեիս մ ոլո¬ 
րս ւթեանն շրջեցաւ* (ԱՆ^լ), 0ակալն Հալք չհաւատացին հրամա¬ 
նին• —«Իսկ Հալք թկպկտ և ընկալան գզիրն խաբեբալ ողոքանաց 
թագաւորին՝*** ասկին ցմիմեանս• ՚հ^անի լիրբ կ խորամանկ խա– 
բկութիլն նորաք զի երկիցս և երիցս զփորձ առեալ կշտամբեցաւք 
և ոչ ամաչկք* Օչ տլգմ հաւատամքք և ոչ գսուտ հրամանդ լանձն 
առնումք» անդ՛ի Ղ՝արձեալ քնչ հարկ կար Շազկերտի ղրկե¬ 
լով դեսպան առ Մարկիանոս տեղեկանալ9 թկ Հռոմալեցիք ձեթ9 
Օգնական քրիստոնկից• նոլն Մարկիանոսք ըստ Եղիշկիք ինչպկս ար– 
դկն տեսանք՝ սակալ մի լառ աջ ի ձեռն դես պան աց մտան կր 
€լուխտ իաստատութեան» ընդ Շազկերտի՝ «ձեռնթափ լինել ի զօ– 
րացն Հալոց զօրու և զինու և ամենալն օգնականութեամբ» (է^շ* 
կջ 125), 

վերջին դկպք9 զորս ի բաժան մ անկն Վ^ասակալ և ալսր իբրև 
պատմութիւն մկջ կը բերկ Եղիշկ՝ ըստ մեզ չունին ամենևին պատ¬ 
մական նկարագիր, ոչ միալն վասն զի ամենևին չեն նշմարուիր 
անգամ առ Փարպեցւոլն9 ալլ և մանաւանդ վասն զի են գորեուաեք 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 
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հակառակ հանգա մտնաց անձանց որոց կ*ընՆալուին։ Մպաբէն հա• 
կա ռակ էր պարտուց և պա շտաման ոչ Վարդանալ միալնդ ալլ և 
Վնասակար ալ երեր Հանգեր հր ով և որով և գերութետմբ կորու» 
սան ել երկիր մի անմեղ բնակիչներովք զորս| պաշտպանել մանավանդ 
պարտ էին ք մին՝ իբրև, սպարապետդ և միւսն՝ իբրև– մարզպան։ ՋաՆ– 
մեղ տզալս զ Հարի հարկանել որ չափ հակառակ էր բարուց Վար– 
դան ալ և. զօրաց նորա։ Եթէ հա լատան բ ալս պատմութեանց Ե||ւ* 
շէի% հարկ է ասեր թէ պատերազմն Վարդանանց աշխարհաւերու– 
թեան կռիւ էր մանավանդ բան հտւատոլ պաշտպան ութեան։ Եք 
կորին կող մանր իբր թէ կը մրցէին կորՆանել զիւրեանց հալրենի 
երկիրն։ Տաղկերտի պէս խիստ և ամբարտավան թագավորի ջանալ 
անմիտ փոփոխամտութեամբ իբրև. ցնորեար մերթ կորՆանել և 
մերթ բարձրացովներ մերթ անարգել և մերթ գովեր մերթ հա¬ 
լան ել և մերթ շնորհել աղատով թիվն՝ չեն բնական կարգի դէպբ։ 
Եղիշէք որ ունի սաստիկ միտումն հրաշալի իմն և ի վեր բան զբըա 
նութիվնք կամ իբրև, գաղտնիս նախախնամութեան երևցունել պաա– 
մոլթիւնը՝ կու տալ Վարդանալ ավերումներ գորՆել հրաշիւբք իսկ 
Վասակալ նոլն ավերումներն գորՆել առ չարութեանդ ե ձազկեր– 
տի կու տալ Փարավոնի պէս խոստանալ արձակել ղՓսրալէլդ և 
ապա խստանար -> «րԵււ խստացուցի զսիրտն Փարավոնի ք ղի ցուցից ի 

՜նա զզօրութիւն իմ*։ 
39, Ըււա Եղիշեի՝ Վ ասակ լա լել և ալլ չարիս։ &՝ոզ դիւք 

կուսակից երէցներնք ՉԼանգակ և Պետրոսդ և% սարկավագ մի ՍսրՀա^ 

.անուն ք սրոց ձեռամբ հրովարտակներովդ որպէս թէ ի կողմ անէ թա– 
պաւորինդ կը խաբէր ժոզովոլրգը9 թէ թագաւորը շնորհաՆ է բրի"Փ 
տոնէութիւննք ուստի ե ավելորդ էր ապստամբել եւ կամել Ընդ¬ 

դիմանալ գինու-նա մական ե օբ ևս և ալլովբ հնարիւբ ցրտացուց 
և հեռացուց նաև Հալոց բարեկամներնդ Վրացդ \Լղու անից, ևս և 
Ազձնեացք որ լալնժամ ուրոլն իշխանութիւն էին։՛ *էտեալ ինբեան 
համամիտ ղանուանակից իւր Վասակդ որ ք$ունաց բաժնին Մամիկս* 

՜նետնց իշխան էր և սիրելի կալսեր% ի ձեռն նորա սուտ նամակնե¬ 
րով խաբեց զՇոլնսդ որբ առ ատելութեան զոր ունէին ընդ Հալադ 
ինչպէա կամի ակնարկել Եղիշէ՝ ախորժերով անսացին թելադրսւ– 
թեանց նորա« նոլնպէս իմա սահմանակից երկիրներուն համարդ 
Տմորեացդ ^\որդեացք Մրցախու և Ւ1աղտեաց• զՀոնս միալն որ խոս* 
տացաՆ էին օգնել Հալոց (Փարսր ԼԵ» Եղիշ* էջ 1Ց4)% չկարաց շահեր 
է*ոլց զնոսա ևս արգելեցդ արբունի զօրօբ բռնել տալով պահակ* 
ներնդ ալսինբն ^ովկասու գօտւոլն կիր՜ճերն ք ընդ որ միալն հնար 
էր անցանել Հոնաց լալսկոլս։ Վասակ հալաՆեց նաև ըստ Եղիշէի 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 
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խէ֊ր երկու, եղրօրորդիներն։ Եղիշե չյիշերք թէ ով էին այս եզբօրոր^ 
՝՝ԳՒՔ ՝Հա*ակայ9 սակայն կը թոսի թէ էին Ւարգէն և Դակուր 
Ծիւնիք, որ գտնուեցան ընգ կապեալ նախարարս յետ պատերազմին 

էջ 343, և Փարպ. Ւ*է#)է Երէցնք Ւարգէնք լետ դարձին նա– 
խարարացք կը յիշոսի սաէպ ի Փարպեցւոյն իբրև դո րՆ տկից ՎաՀա– 

նայ ի պատերազմունս նորա (Փարպ* և այ լուր—ւք՝ո վանդակ 
զիւր աշխարհն ապստամբեցոյց լուրացութեանն. • • ման ալանդ սուտ 

֊երիցամրքն որովք գորՆէր զչարիսն• երէց մի քՀանգակ անուն, երէց 
մի Պետրոս անուն Լըստ Փարպեցւոյն՝ աւելի անուամբ Երկաթիվ 

֊սարկաւագ մի ՕաՀա^ անուն Լըստ Փարպեցւոյն՝ աւելի անուամբ 
Գայնող), զորս յղէր աււ անմեղ մարգիկք խաբէր և պատրէր* սուրբ 
ՀԼւետարանաԼն երգնուին և ասէինք եթէ ի թագա լոր էն շնորհեսցի 
ամենե ցունց քրիստոնէութիւնգ։ Եւ այսպէս խորամ անկութեամբ 
հան էին զբաղումս ի սուրբ միաբանութենէնք աՆէին և խառն էին 
փ գունդս ուրացոզացնւ*** Եւ իք-ըե. այս ամենայն չալէիր յաջոզեցան 
նմա% քակեաց և զմիաբանութիւն աշխարհին Վրաց ի Հայոց ք և 
Ազու անիցն ոչ ետ յառաջ խաղալ« և զաշխարհն Աղձնեաց ըստ նմին 

•Օրինակի յետս կտլաւ։ Գրեաց հրովարտակ և աշխարհին Ցունաց, 
բուցանելով նոցա այլ ընդ տյլոյ ստութեամբ առ այր մի որոյ Վա– 
*ւակ անուանէրք յայնց Մամիկոնենից որ կան ի Նառայութեան Աու– 
նաց։ Եւ ի թշուառութեան ժամանակին այրն այն սպարապետ էր 

–ստորին Հայոց9 և հաւատարիմ զօրացն Լոռոմոց ի սահմանին Պար- 
օից* 1ւ արտաքոյ էր օրինացն Աստուեոյ գորՆովք իւրովր ։ Եգիտ 
այս Վասակ զալն Վասակ իւր գորեակից ի մեեամեե չարիսն, զոր 

-միաբանեցին երկոքեանն։ %րէր և ցուցանէր հանապազորդ նաք 
փրր թէ ամենայն Հայր զկնի իւր միաբանեցինք և զնոն գիր մե- 
եաւ զգուշութեամր ներքին Վասակն տայը տանել ի թ ագտւորա– 
նիստ քաղաքն կայսեր ք մինչև, զսուրբ եպիսկոպոսացն զմիտս ևս 
՞ուՆացոյց ի նոցանէ9 և զա մ են ալն զօրսն Տունաց յերկրայս արար 

•յուխտէն։*** Այն էին և կամք Ցունաց աշխարհին9 լսել զս*յն ա– 
խորժակութեամ ր* այլ ի ձեռն նորա առաւել ևս ի նոյն լեղեալ 

֊տապալեց։ոն*։ Դարձեալ հակառակութիւն ի բանս Եղիշէի։ 0ակտս 
ժի յառաջ զՅոլնս յիշեց իբրև բարեկամս Հայոց9 մինչև գրել ս»էԼ 
նոսա խնգակցութեան թուղթ վասն յաջողութեանցն Վարդանալ 
(Նզիշ. էջ 139)* < ոս կ՚ընէ զ8ոլնս ատեցողս և չարակամս Հալոց» 

ոլնպէս առնկր, կ՝ըսէ9 և ընդ ամենայն կոզմանս ամրական աց աշ¬ 
խարհին ք ի Տմորիսն և ի Աորդիսն ք յԱրցախ և յԱղուանսք ի Վիրս և 
յաշխարհն Խաղտետրք յղէր պնգէր զի ասսլեջականութեան ոք արժա¬ 
նի մի արասցէ։ Եւ. ըստ մեՆի չարութեան նորա՝ առաւել ևս ժա– 
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մ տնակն երեր նմա զյաջողութիւն իրացն* գէ ամենևին ար տա քոլ. ասր 
օգնական ոք ոչ գտաւ գնդին Հայոցք բաց յայնց Հոնաց օրոց բանս 
եգեալ էր։ Սակայն և վասն նոցա կուտեաց պբազոլյմ այրուձին ՕԱ 
րեաց9 արգել և փակեաց զդրունս ելին նոցաԵւ այսպէո յար* 
ժեաց և շփոթեաց զաշխարհն Հայոց՝ մինչև գրազում եղբարո Հա¬ 
րազատս քակեաց ի միմեանց9 ոչ եթող միաբան զհտյր և գորգիք և 
ի մ էջ խազաղութեան արար խոովութիւն։ Եւ. անդ էն իսկ յիւրում 
աշխարհին եղբօրորգիք երկու էին նորա ի սուրբ ուխտին ալլաքի֊ 
նութեան• գրեաց և եցոյց վասն նոցա յարքունիս9 և է աո. իշխասնաւ– 
թիլն ի վեր այ կենաց նոցա9 մերժեաց և եհան զնոսա յաչխարհէն 9 
զի մի այլ գարձցին անգրէն* (Եքքրշ« էջ 162–-166)* 

40. &՝է Վասակ երէցներու ձեռօք հրովարտակներ կը տա֊ 
րաեէր ժողովուրդն հաւանեցսւնելու9 թէ թագա լորը կը շնորհէր 
քրիստոնէութիւնը՝ զայս կը պատմէ և Փարպեցին9 և է հալանա– 
կան։ Ղէ սակայն հա լան ական, ինչպէս արգէն գիտեցինք՝ թէ այն 
հրովարտակներն յանուն թագաւորին՝ էին սուտ 9 ձուլուաե ոզֆ 
բովանդակ Վասակայ հալոց էն* անհնար էր Վասակայ մինչև յ«|էր 
աստի՞ճան յանգգնել։ Սնտարակոյս Յազկերտ լսելով Հայոց միոյ 
մասին կաոկաՆն և աղմուկը 9 թէ Յաղկերտ կամ էր ի սպաս, ջնջել 

սաոնէութիւնը իւր երկիրներէն և անել զքրիստոնեայս բ*~նի ի 
կրակապաշտութիւն՝ քանաց հանգարտեցունել կասկանոտներն հրո– 
վարտակօք՝ թէ այն չէր նպատակ իւրէ այս պարագան կ՚ըն֊ 
եայէ փոփոխամաութեան Յագկերտի, որպէս թէ Յազկերտ պա ագա¬ 
մա լոր է լսելով աւերումներն որ լինէին ի Հայս՝ յանկարն կը փոխուիր 
անհնարին հա լան չութ են է կը գառն այ ի բարեկամ ութիւե9 կը շնոր– 
հէ ազատութիւն անպայման« բայց իմանալով ի ձեռն գես պան աց 
իւրոց զչէզոքութիւնն Ս՝ արկիանոսի՝ կը դաոնա յ անդրէն յիւ֊ր 
ոաջին փոխանն։ Ւայց գիտենք արտաքին պատմութենէ9 թէ այն֊ 
պիսի գեսպանագնացութիւն եղաւ յաոաջագոյն աո &՝էոգոսիւ* ուս¬ 
տի Յազկերտ գիտէր ի վաղուց 9 թէ Յոյն ք չուն էին կամք և ոչ 
կարողոլթիլն միջամտելու ընգգէմ իւր ի նպաստ արևելեան քրիստո- 
նէից ըստ նորին իսկ Եղիշէի (էջ 125), որ Մարկիանոսի ևս կու 
տայ կանխել մ տանել ի դաշն՝ չլինել օգնական Հայոց գինու և զօ֊ 
րսւ9 ինչպէս արգէն յիշուեցաւ։ Ապա դնել նոր գեոպանութիւն ի 
կողմանէ &ազկերտի9 ստուգելու համար Մարկիանոսի միտումըս 
չունի ամենևին տեղի9 և հակարւակ է նմին իսկ Եղիշէի։ Նոյնպէա 
թէ Յունաց բաժնին Հտյք ե. ուրիշ դրացի քրիստսնեայ ժողս- 
վուրդք, որ էին ուրոյն իշխանութիւններ 9 բարեկամ կամ ազգակից 
Հայոց 9 նաև Յոյնք հրաժարեցան օգնելէ Հայոց՝ այս ևս ճշմարիտ 
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է* քլաէ9 էէ ճշմարիտ և ոչ հաւանականք թե այս եղաւ ազդելու* 
թեամքլ կամ թելադրութեամբ Վնասակար այլ վասն զի Շոյնք9 ինչ¬ 
պես տեսանք ի Փարպեցւոյն՝ վնասակար գտան ի նպաստ միոյ մա• 
սին Հայոց գինու, զօրութեամբ միջամտելու, վտանգը։ ՆոյնպԷս իմպ 
"ւ֊րիշ դրացի իշխանութեանց համար։ 0գնութեան համար հրաւեր* 
ներ առ. կայսր և. առ այլս9 ինչպես տեսանք ի Փարպեցւոյն՝ գրունեցան 
յա ռաջա գոյն իսկ ի կողմ անէ Հալոց9 եւ չընդունուեցան։ Նսկ ^Վասա– 

կայ \ք ամիկոնենե* Ըստ Եղիշեի սպարապետ է Շունաց ր աժնին Հայոց 9 
իբրև, կամակցե Վասակայ՝ չենք գտներ ամենևին ակնարկութիւն առ 
Փարպեցւոյն։ Ննչ որ ունի միայն 9 և կամ ունի եաս(ես տար¬ 
բեր ի Փարպեցւոյն՝ զգոլշալի է ըստ մեզ ընգունևլ իբրև ստուգիւ 
պատմական։ Եղիշե։ որոյ գիտու֊մն է (ամենայնի զՎասակ առնել 
յանցաւոր՝ ամենայն վնաս կամ չաջողութիւն կ՚ընեայե Վասակայ թե• 
լագրա֊թեանց և հնարից։ Տեսնելով Եղիշեի այս միտումը և նորա 
պատմութեան վիպական ձևը՝ չենք կրնար առանց ղգուշաւոր ընտրու– 
թեան առնուլ գնա իբրև պատմական աղբիւր, առանց գեթ հեռա– 
ւոր վկայութեան Փարպեցւոյնյ առանց "րոյ անհնար եք մեզ հա¬ 
նել Վարդանանց նշանաւոր անցից վրայ ճշմարիտ կամ գոնե ճըշ– 
մարտոլթեան մօտ պատմութիւն։ 

Եղիշե կր յաւ֊ելու միւս ևս կետ։ ո1ի^*չ ընդհատ ան հա լա տա լի 
բան զառաջինսնք այսինքն թէ Միհրներսեհ հազարապետ \ձրեաց 
տեսնելով Վասակայ հնարողութիւններն9 Եղիշեի բառով՝ ԼզՎասա– 
կայ խաբեբայ պատրանսն հայթայթանացն*ք թէպետ ներքուստ կը 
պարսաւէր գնա՝ այլ արտաքուստ մեՆարելով պատերազմին գորեը 
կը յանձնէ Մշկան *Նիւսալաւուրտ անուն զօրավարին9 և ինքն կ՚եր~ 
թտյ պատմել թագաւորին զանօրենութիւնսն Վաստկայ։ &՝ագաւո– 
րը լսելով կը զայրանայ9 մինչև երդնուլ տալ չարաչար սպանանել 
գնա յետ պատերազմին*––ւՀԼայս ամենայն չարիս իբրև ետևս ի նմա 
Միհրներսեհ՝ թեպետե֊ ի ներքոյ յոյժ դսրովեր զնա9 այլ արտաքին 
դիմօք մեՆարեաց գնա••• և զամենայն ղօրսն զօրագլխօքն հան¬ 
դերձ յանձն առներ տոն միում յաւագացն որում անուն եք Մուշ– 
կան Նիւսալաւուրտ9 և ինքն խազայր գնայր յերկիրն արևելից9 և 
յանգիման եղեալ մեքքի թագաւորին՝ պատմեր զամենայն անցս իրացնք 
ղի*–ր հնարաւոր իմաստութիւնն և զՎասակայ խաբեբայ պատրանսն 
հայթայթանացն* որպես զառաջինն զիւ֊ր զամբարշտութիւնն կամե– 
ցաւ ՆաՆկել այնու՝ զի քակեալ երկպառակեաց զգունդն Հայոց։ Ւք* 
րև լուալ թագաւորն պայս ամենայն ի բերանոյ մևե հազարապե¬ 
տին՝ դառնացաւ յանձն ի*~րէ և ասէ անսուտ ևրդմամբ* Եթե 
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ապրեսցէ անօրինն ալն ի մևՆ պատերազմին՝ մեեաւ ան ար գան օր 
տամ ըմպել նմա զբաժակն դառնութեան մահու.* (Ե<յ|ւշ* իջ 168). 

41. Պատերազմ էն հանդամ անաց լ1Ըա1 մ էաբան են Եղիշի և 
Փարպեցէն. երկու, կալման նախտրարայ, ինչպիս նաև անկե լոզ ա* 
նուններուն և թուոլն վրալ անգամ տարբերութէւնը դոլզե ի։ Ը«ա 
Փտրպեցւոլն՝ Վ^փսակալ կողման նախարար ք իէն եօթն. ձՓշխանն 
Ւագրատունեաց Տիրոց, էշխանն Նոռ խոռունեաց Գադէշոլ, էշխանն 
Ապահ ունեաց 1քանի՜ճ9 էշխանն Վ^ահևունեաց %էւտ9 էշխանն Պա– 

լունեաց Վտրազշապուհ, էշխանն Մբեղենէց (ըսա ^2^՝ *հաբեղե– 
նէց) Մրտին, էշխանն (\ւրեալ Կերսեհ, և-կը լակելու.—աԱՔ 1ոս~ 
տանկս, յ, և սեպուհք ոմանք լէւրաքանչիւր տոհմի*։ Եղիշի կը դնի 
երկ ու. էշխան աւելէ է կողման %\^փսակալ* «Նշխանն (հշտունեաց 
Մրտակ», և (ւիշխտնն Մկեաց Ընջուղ9 և սեպուհ մէ Մմատունեաց՝ 
Մանին, և բազում և ալլ ազատ մարդէկ զոր ոստանէկսն անուա• 
նեն9 լար քուն է տանին 9 ալն ի է ցեղին Մրշակունեաց։ ՀԼիշխանս 
կողման *Լարդանալ չլէշեր Փարպեցէն։ Ըււա ^քշէ^ էք^ սորա 
քսան և մէ. %երշապուհ Մրեր ունի, և Նորին Նաւխոո. ունէ9 և ինքն 
սպարապետն9 և Մրտակ Պալոլնէ9 և Վշահան Մմաաունէ, և գունդն 
Վ^ահևունեաց9 և Թաթուլ Գիմաքսեան, և Մրշաւէր Մրշտրունի, և 
Հէմաւոն Ան1ևտցի9 և Տա՜ճատ Գնթունի9 և Աաա/ Գնունէ, և Ւ#»– 
րով Գ աբեղեան9 և ^\արին Եահառունէք և է^մալետկ *հէմաքսեան9 
և մէւս ևս ալլ %տզրիկ *հէաէաքսեան, և *ներսեհ Քաջքեր ունի 9 և 
Փարսման ՄտնդակունԷ, և Ար սին (Լնձալացէ, և Մլրուկ Ծղկունէ9 
և Վ^րին Տաշրացէ 9 և Ապրսամ Արերունեացն, և Կահ ախոռապետն 
ասրքունէ9 և Նուրս 0րուանձտեանց*. և կը լաւելու9 ձև ՝$ողեանքն 
(ցեղ անեանօթ^9 և Մկիացէքն9 և Տրպատունէք (նսլնպիս անլալտ)9 
և զօրքն (հշտոլնեաց և ամենալն դորետկալքն արքունի (պաշտօ– 
նեալք տիրութեան)9 էւրաքանչիւր զօրօքն հանդերձ*։ Մլսպիս էշ- 
խանք կողմտնն Վ^արդանալ, ըստ Եղէշիէ9 երեքպատիկ աւելէ իէն 
քան զՎ^ասակալն։ 

Երկու կողման էշխանաց ցեղերուն անուններին կը տեսնուէ9 
ԷՅ ի նոլն իսկ ցեղք բաժանեալ իէն լէնքեանս* զորօրինակ Նոռխո» 
ո֊ունէներին և Պալունէներին երկու կողման հետ ևս կը լէշուէն 
իշխաններ9 էնչպիս %ագէշոլ Նորւխոռունէ է կողման Վ^ասակաի և 
Նորին նոլն ցեղին՝ է կողման ՀՀարդանալ. Վ^արազշապուհ Պա չունի 
ընդ Վյսաակալ9 և Մրտակ նոլն ցեղին՝ ընդ Վ^արդանալ։ Գարձեալ 
մ է և նոլն ցե ղկն կը ւէշոէ–էն երկու կամ երեք էշխան է նմէն կող• 
ման• զորօրինակ Մրեբոլնէներին Ղ/եր շապուհ և Մպրսամ է կող– 
ման վարդանալ9 Ղ՝էմաքսեաններին երեք—Թաթ՜ուլ, Հմալեակ և 
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Գազրիկ՝ գարձեալ ի կողման Վարդանալ* թերևս սորա նոյն ցեզէ 
ալլևալլ՝ ընտանեաց կամ դաւառի գլխակորներ էին։ Գարձեալ կը լիզ¬ 
ոլին դունդք կամ զօրք աււանց իշխանի* ալսպէս կը էիշուին Եղի չէ է 
գունդն Վահևունեաց և զօրքն (հշտունեաց ի կողման Վարդանալ 9 
մինչ ալս ցեգերուն իշխաններն $ Գիւտ 1Լահևունի և \Լրտակ Ռքչ– 
տունիք էին ի կողման Վասակալ* թերևս ալս ցեգերուն զօրքը կամ 
մի մասն նոցա զա տո լելով իրենց իշխան էն լարան՜ էին հակարլակ 
կողմը։ նոլնպէս չէ լալտք թէ ինչ կը նշանակէ Հգորնակալ (ար – 
ինքն պաշտօնեալ) արքունի*» մինչ թադաւորութիւնը գադրաՆ 
էր 9 ուստի և չկա լին արքունիք* ալսու կիմացուին թերևս Պարսից 
կողմ անէ գրուան ❁ կամ հաս տատ ու աե հալ պաշտօնտտարք, ալս ինքն 
վարչութեան ալլևալլ ճէլղերուն վերակացուներ։ Նսկ ոստանիկ ան- 
ուամբ հաւանականապէս կիմացուին \Լրշակունիք։ 

անկե ալք պատերազմին մէջք ըստ Փարպեցւոլն* իշխաննե– 
րէն էինք հանդերձ Վարդանալ ինն*—«0^ ի ժամուն երանելի և 
երկնաւոր կոչմանն (մարտիրոսութ եան՝) եղեն արժանաւորք Ը^Ղ՜ 
սրրոլն Վարդանալ և նահատակեցան՝ են ալսոքիկ* լազդէն \^ոո–խո֊ 
ռունեաց երանելին Հ՚որէնք լազդէն Պալունեաց երանելի սեպուհն 
\Լրտակք լազդէն Գնունետց երանելին Տաճատք լազդէն Գիմաքսենից 
երանե ին Լմալեակք լազդէն Փաջբերունեաց երանելին ներսեհ» լագ* 
դէն Գնունեաց երանելին Վահան, լազդէն (էեեալնւոլ երանելին 
\երսէնք լազդէն Սրուանձտալ երանելին Գարեդինն։ նոլնչափ կը 
դնէ և Եգիշէք քիշելով իւրաքան չիլրին հետ անկելոց թիլը*—«Եւ 
ալս անուանք են քաջ նահատակացն որ անդէն ի տեղւոֆն կա տա¬ 
րեց ան* լազդէն Մամիկոնէից քաջն Վար դան հարիլր երեսուն և 
երեք արամբք, լազդէն է*ոո.խոո.ունեաց Նորէնն կորովի իննևտասն 
արամբք, լազդէն Պալունեաց արին \Լրտակ լիսուն և եւթն արամբք» 
լազդէն Գնթունեաց զարմանալին Տա՚ճատ ինն և տասն արամբք9 յար 
դէն Գիմաքսենից իմաստունն Հմալեակ քսան և երկու արամբքյ 
լազդէն ՝$աջբերունեաց հր աշակերտն *Ներսեհ եւթն արամբք» յար 
դէն Գնունեաց մանուկն ՎաՀաՆ երիւք արամբք, լազդէն Օնեալ– 
նոց արդարն \Լրսէն եւթն արամբքք լազդէն \)րուանձտալ լաո ա^ա– 
դէմն Գարեդին երկու հարազատօքն և ութուտասն արամբք։ 

Գալով նահատակելոց թոլոլն* երկու պատմիչք ևս չեն ան¬ 
միաբան։ ^զիջէ կը դ^է 287 ալր անկե ալ ի ՛ճակատ ու հանդերձ 
9 նախարարօք9 և ալլ ևս 740 ալր սպանեալ նոլն օրը* աո.անց 
լալտնեէոլ թէ զիարդ* -«Այօ երկերիլր ութսուն և եւթն .նա^ա– 
տակք9 ընդ նմին և մեՆամեՆ նախարարքն անդէն ի տեզւո^հ կա- 
տարեցան։ *** &՝ող զալս երկերիւր ութսուն և եւթնս՝ ալլ ևս եւթն \ 
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հալ*խ~ր և քառասուն օւ||ւ»«« և միահամուռ լփնի ամենալն հագար 
և երեսուն և վեց* (Եղիշ* էջ 211)տ Փար սղեցին կը գնէ պատ երագ* 
մին մէջ ի նկան 276 ալր հանդերձ նախարարօ ք, 1ւ 750 այր՝ գար 
ամրոցներէն իջեցունելով սպանին«—(Տաա խուզիւ և բազում քրն– 
նութեամբ հարցեալ և. ուսաք զնահաաակելոցն թիլս, սրք ի աե– 
զւ֊ոջ պատերազմին պոակեցաՆ ընդ աւագ նախ ա բարոն՝ երկերիւր 
եօթանասուն և վեց ա|քւ Եւ զորս լամրոցա 9ն էջ ուցեալ ս պանին 
որով և կամ փղօք կոխեցին% եօթն հարիւր և լիսուն այր* որք լի¬ 
նին միահամուռ հազար երեսուն և. վեց այր» (Փարպ* ԼԹ*)ւ եքքւ* 
շէի թ՛իլերն հաշուելով, 287–ք-9–ք–740% կը գտնենք արդարև. 1036» 
Փւսրպեցւոլն է միով պակաս , 2 7 6—|– 9—|—7 50 = 1035/ աարբերու– 
թիլն՝ որ է արդարև չնչին։ հակառակ կոզման կորուստն էր 
ըստ Փարպեցլոլն 3544*—*Փսկ ի զօրացն Պարսից սրք անկան ի 
պատերազմին լաւուրն լայնմիկ՝ զոր ստուդիւ համարեալ պատմե¬ 
ցին մեզ տեղեկացեալք ի զօրագլխացն Պարսիցք երեք հազար հինդ 
հարիւր քառասուն և չորս ալր»։ \Լլսպէս ունի և Եզիշէ* ի 
կողմանէ ուրացելոցն (իմա Վ^ասակեանց, զՊարսիկսն ևս ի միասին 
հաշուելով) անկան էր լալն մ աւուր երեք հազար հինգ հարիւր քա¬ 
ռասուն և չորք ալլւ»ւ ս»յր, կը լաւելու Եղիշէ, ի մեե պա– 
տուաւորացն էր, և կարի յ»յ«ք* ի 1ԾՈԸ թոցեցաւ Մուշկան նիւսա– 
լաւուրտ»։ 

Նրկոքին պատմիչք միաբան կը թուին նաև պատերազմին տև– 
զւոլն վրար որ էր Ար տազ, հին անուամբ Նա լար շան (ի*որ* 
գաւառ Վ^ասպուրականի, ուր առաջին անգամ և ալս պատերազ¬ 
մին առթիլ կը լիշս*֊ին ի Փարպեցլոլն և լԵղիշէէ Աւարայր և Տ^ւյ* 
մուտ, առաջինն գիլզ, որոլ մօտ ըետրաՆ էին Պարսիկք իրենց բա¬ 
նակատեղին, վասն զի տեղին էր ամուր և ապահով, փա– 
կեալ—(Լշրջափակն—թերևս նրասխ և Տղմուտ գետերէն (Վերջինն 
աջակողմեան վտակ Նրասխալ), ըստ ակնարկելոլ Փարպեցլոլն♦- 
ձնկեալ հասանէին գունդն Պարւ#^ ի գաւառն \Լրտազ, հուպ ի 
գելղն որ կոչի Աւարալր, ի շրջափակ տեղի Տղմուտ գաջտին, զոր 
ընտրեաց (զորավարն Պարսից) լաղագս երկիւղի զօրացն Հալոց, 
մուր ապաստանի անձանց համարէին պատշա՛ճ, և ի միջի նորա ա– 
Նեալ ղակիշ բանակ էին» (Փարպ. ԼԸ*)ւ *\՝աշտը զոր Փարպեցին հոս 
կանուանէ Տղմուտ* Նղիշէ կը կոչէ Աւ.արալրի* «Նա(ւ դաշտն Աւա– 
րալրի պալՆառացեալ Նազկալից լինի, ոչ լանձրևաբեր ամպոց, ալլ 
ի սուրբ և լարիւնաբուխ վկալից»։ 0ակալն հաւանական է« թէ 
Տղմուտ էր գետ, և \ձլարալր՝ գիւ֊դ նոլն դաշտին մէջ, ուստի և 
դաշտը կրնար կոչուիլ թէ միոլն և թէ միւսոլն անուամբ։ 
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Փարպեցին որոշ կը դնէ պատերազմին նախընթաց օրն, այն է 
Պենտեկոստէի ուրբաթը։ Հայոց զօրքն, ըստ Փարպեցւոյն, գալով 
կը բանակին այն աւուր երեկոյն Պարսից զօրուն մօա, աո. եԳերր 
Տղմուտ դետոքն ըստ նղիշէէ։ 8ետ կատարելօյ երեկո լեան պազտօնը՝ 
կ՛ընթրեն։ Ռղջոյն գիշերը կանցնի ադօթիւք և սաղմոսերգու թեամբ, 
1ւ այգուն մօտ կը հաղորդուի զօրքը։ 

4Չ» Հին պատմչաց սովորոլթիւն էր յորգորանաց երկայն ճա֊ 
՜ո֊եր գնել ի բերան զօրապետաց* զնոյն կը գտնենք աո. Փարպե– 
ցւոյն և աո. Ադիշէի։ Ոչ Վարգան միայն, այլ և Շովսէփ կաթողի¬ 
կոս և մանաւանդ Ղ^ևոնդ երէց կը խօսին խրատ աո. զօրն։ Փար- 
պեցին կանցնի համառօտիւ միայն, առանց յալ^ոյ բազում ինչ 
իւբ կոզմանէ, ասելով միայն, թէ օւ*Հևոնդ երէց հանդերձ երանե– 
լեաւն Շովսեփաւ բազում բանիւք հոգեղինօք քաջալերէր զիւրա֊ 
քանչիլր ոք ի մեՆամեՆ աւագանւոյե Հայոց զամենայն գիշերնա։ 
Փարպեցին այս առթիւ կը պատ մ է սքանչելիս իմն զՂ^ևոնգայ, որ֊ 
պէս թէ անգամ մը, մինչ սուրբն ի քուն էր՝ Մեսրոպ և երկու 
աշակերտք նորա հորիւն և Արձան տեսին լոյս փայլատակեալ զնո– 
վաւ, և իմացան թէ վախ՛ճան նորա լինելոց էր մարտիրոսութեամբ» 
— աՑառաջագոյն մ ամանակալ կալով ի քան սրրոյն՝ էևաու– 
Նոյ Մաշթոց վարդապետն նորին հանդերձ աշակերտօք իւրովք երա֊ 
նելեաւն հորեամբ և Արձանաւ տեսանէին արթնութեամբ ճառա֊ 
գայթեալ շուրջ զնովաւ լոյս սաստիկ, սրք անդէն և անգ Նանետն 
երանելի արքն սուրբ ք հոգւով զվախճան սրբոյն, թէ նահատակս ւ֊ 
թեամբ կատարի. զոր թ էպէտև նմա ոչ յայտնեցին սքանչելագոր֊ 
Նութեան զտեսութիւնն, կը յաւելու Փարպեցին, սակայն ի բազում 
շջեջե/ն պատմեալ հոչակեցաւ բան երևմանս այսորիկ» (Փարպ. ԼԸփ 

Եղէշէ կը գնէ Վ ար դան ալ և Ղ^ևոնդայ բերնէն երկայն ճա¬ 
ռեր, յորս գան ի մէջ Նոյ, Աբրահամ, Մովս էս, Յեսու, Գեգէոնք 
Շեփթայէ, Գաւիթ» Մակաբայեցւոց ամբողջ պատմութիւնը կը հա֊ 
մառօտուի, իսկ Լուսաւորչին յիշատ ակութի ւնը չիք ամենևին* մինչ 
ըստ Փարպեցւոյն՝ Ղ^ևոնդ կը յիշեցունէր ւՏան ալանդ, զան պա¬ 
տումն զհամբերութիւն սրբոյն Գրիգորի»։ Ջիք տարակոյս թէ այս 
ճառք, մանաւանդ Նղիշէին, չեն հարազատ բանք նոցա՝ որոց կրնա 
Նայուին, այլ մատենագրին կոզմանէ ըստ պատշաճի նիւթոլն յօրի– 
նեալ քարոզներ։ 

*Նոյն բան է պատերազմին երկայն նկարագրին համար, զոր կը 
յօրինէ Ազիշէ իլր կոզմանէ, և զոր բերաե ենք այլուր։ է\մանք» 
բուն և հարազատ համարելով այն նկարագիրը՝ կա ընեցին թէ Նղխ 
շէ էր ատենադպիր Վ^արդանայ և ականատես այն պատերազմինլ 
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Փօրսյեցին առ. անց քսնալոյ նկարագրել կււիւը կը պատ մ է միայն ք 
թե ի՛նչպես յարդալ։եց Վ^արդան ՜ճակատըք որ ընդհանրապես կը 
բաժնսւեր երեր թև կամ առաջ9 և ոյր էին իւրարանչիւր թևի 
զօրադլուխր9 ինչպես արդեն տեսանր։ 

43. Եքքրշէ վարդանանց թէ*֊Ը կը հանե մինչև վաթսուն հ 
հազար և աւելէ և ս9 առանց յիշելոյ թշնամւոյն թիւ֊ըք սր հար կաւ 
երք եթե ոչ կրկին% դեթ ոչ կարի պակաս։ Ա«ւ Փարպեցւսյն չիր 
ամենևին յիշաաակութիւն թուոյ։ Օոօյք. ե։ թէ ^ա1Ք ոէ աքլ թա~ 
դաւորութեամբ միայն ք այլև յետոյ ունեին պատրաստ բանակ ար- 
րունի անուամբ ընդ ձեռամբ սպարապետին^ ընդհանրապես րա– 
ռասուն հազար9 որ նախարարաց առանձին զօրօր թերևս կը հաս» 
ներ մինչև յիսուն9 վաթսուն9 դուն ուրեր մինչև ութսուն հազար։ 
Ւայց յայսմ մասին ստոյդ ինչ ասել հնար չէ։ Մէր^ չափազանց կը 
թուփ Եղիշեի թիլն, գեթ ա(և Ժամանակին և պարագայից համար Ւ 
մինչ երկու բաժնուաՆ եր ազդը։ 

ՀԼյսչափ ինչ վարդանանց վրայ9 որոց պատմութիւնն համա- 

ռօտեցինր երկու պաամիչներէն, ի Փարպեցւոյն և նզիշեէք ինչպէս 
կարն ենր՝ ձթողլով ինչ պակաս 9 նախ ամեն ար առնլով միշտ զառա» 
ջինն րան զերկրորդնք որոյ վիպասանական դսյնը և դիպաց9 զորս 
յառաջ կը բերե։ անսովոր բնութիւնը չեն տար թոյլ ընդուներ 
զեա իբրև պատմական աղյբիլր։ Գանր այժմ պատմութեան յաջորդ 
մասին։. 
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ԳԼՈՒՒ՛ Գ. 

Ա Ն 8 Ք օր ՕՕնՕէ 

1. Ատրորմիղդ մարզպան։ 2. Հմայեակ եղբայր Վարդանայ 
եւ որք ընդ նմա։ 3. Զերբակաչութիւն եւ առտքոււքԱ նախարա– 
րաց ի դառն։ 4. Հարտուղութիւն մի ի պատւ/հւթեան Փարպե– 
ցւդյն։ 5. Վասակ ի դրա//։ 6. Հարցափորձ քահանայից։ 7. Ատեան 
առաջի թազաւորին. Արշսոիր Եւա/սարական. Ամբաստանութիւև 
զՎասակայ։ 8. Փարպեցւղյն այս պատմութեան վրայ դիտողու– 
թիւն։ 9. Տարբերութիւնք պատմութեան Փարպեցւղյն եւ Եղիշեի։ 
10. Վարդանանց պատմութեան բուն պատմ՞ական մասն ըստ 
անաչառ քննութեան։ 11. նահատակութիւն Վեւոնդեանց. Աքսոր 
նախարարաց։ 12. Պատմնւթիւն Վեւոնդեանց է գէթ ըստ ձեւղյն 
վեպ (վկայաբան ութ ի ւն): 13. Աքսորեալ նախարարը։ 14. Վետն– 
դեանք։ 15. Սպանում// քահանայից։ 16. Կարծեցեալ աղբիւր 
պատմութեան Վեւոնդեանց. ՜խուժիկ (անոլ// պիտակ)։ 17. նղյն 
պատմութիւն ըստ Եղիշեի։ 18. Գիտոդութիւն Վեւոնդեանց վկայ¬ 
աբան ութ եան վրայ։ 19. Կես վկայաբանական պատմութիւն Աբ– 
րահամու եւ խորենայ։ 20. Տարբերութիւն Եղիշեի ի Փարպեցւոյն 
ւայսմ եւս։ 

X. 8 էտ պատերազմին, գարձեալ ըստ Փաբպեշւո լն, որ լալս մ 
մասին ևս է պարզ զօրավարն Պարսից 0՝ուշկան զելս պատերազ¬ 
մին կ՚իմաշունե 8ազկերտի. Ս՝ուշկան կը կոչուի լետս, և կը կար¬ 
գի մարզպան Ատրորմիզգ ոմն, որ թողոլթեան հրովարտակներ հա¬ 
նելով առ. փտխսաեալս՝ կը հրաւիրե զիւրաքանչիւր յ^ւյւ տուն և. 
լարւսրս, և վարել անխափան զրր է ս տ ոն է ութ ի ւնն . —<8 էտ վճարե լոլ 
ալս պես գորեոլ պատերազմին՝ հրովարտակ առներ Ս՝ ուշկան ՚Նիլ– 
սսդաւուրտ առ. թագալ որն Արեաշ Ցազկերտ, և գելս գորեոլ պա¬ 
տերազմին գիտել տալը, գրեալ զլաղթոլթեանն աւետիս, և լան֊ 
ուանե զհամար անկե լոշն լերկոշունշ կոզմանշ։.. • Վոր լուեալ ար– 
քալին Ցազկերտի՝ պատասխանի առնել հրամալեր հրովարտակիւնք 
և գՄ ուշկան ՞Նիւսալաւուրտ հանգելւձ զնգալն ի գուռն կոչեր։ Ել 
զ՝0.,որ որմիզգ ոմն անուն մարզպան հրամայեր թողուլ, որում լանձն 
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առնէր հրովարտակով զմարդիկն Հալոց չընդոս աո ւ ցաներ ալլ սի¬ 
րով նո լա՜ճեր և զպաշտօն քրիստոնէութեանն համարձակապես աօ.– 
նևլ ամենեցուն» (Փարպ. Ւ,.)է ՏԼայնոլ ժամ տնակալ եղբայրն Վար– 

գանալ Հմալեակ դաոնալով է Շունաց ձեռնունայն՝ կը գանուէր 
Հայաստանի հիւսիսային արևմտեան կողմը մօտ ի Տայսք և բա¬ 
զումք ի փախստէից ժոդովաՆ էին առ. նմաք թիկունք ունենալով 
ինքեանց Պարխար լեռը։ Պարսիկք որ հետամուտ էին փախստէիցէ 
գալով Հմայեկայ վրաԷ կու տան պատերազմ• Հմտյեակ կ*սպանուիք 
և որ ընդ նմա էին՝ կը ցրուին։ Լտրորմիզգ սուտ խոստումներով 
կորսայ փախստականներն որ ամուր տեղեր ապալինտՆ էինք 1ւ կը 
ղրկէ երևելիներնք որ մասնակից գտնուաՆ էին ապստամբութեան% 
ի դուռն ք նոյնպէս կղեր էն երևելիներ $ զնոսա մանաւանգ որ ատ¬ 
րուշան այրան էին՝ իք֊րե– յանցաւորք քանզի քր էական յան ցանք 
համարուան էր այս ըստ օրինաց Պարսից։ Կ՚երթայ նաև ՝Լասակ 
ինքնակամ ։ 

Ջ. էՕա (Ատրոր միզդ) և ի վեր այ ժողովելոցն առ երանելին 
Հմտյեակ յամուրս Տայոց գունդ կազմէր այրընտիր բաղմութեամբ 
ի Պարսից և ի \3իւնեաց* և յերկուս բաժանեալ զդունդն՝ կարգէր 
նոցա զորագլուխս զ\Լրտէն Գաբեղեան և զՎ^արազշա պոլհ Պա չունի։ 
՝Հանզի բազմութիւն փախստէիցն Հայոցէ նախարար ք և սեպուհքք 
ոստանիկք և ռամիկք, դիմեալք յերկիրն Տայոց՝ ժողովէին առ Հմայ– 
եակ եղբայր ււրրոյ զօրավարին Վ^արդանայ։«• • Տտնուտեարքն Հայոց 
և նախաբայ։ք որ երթեալե էին յաշխարհն Յունաց խնդրել զօրս ի 
թագաւորէն**. իբրև տեսին թէ ոչինչ օդտեցան յա զագս որոյ աշ¬ 
խատն եղեն՝ դարձանք*. և ոչ ժամանեալ ի դորՆ ժամու պատե¬ 
րազմին՝ առ վայր մի առ լերամբն որ կոչի Պարխարք մերձ աս. 
ստհմանակցութիւնն ^աղտեացք ամրագոյն տեղի մի դտեալ դադա¬ 
րեցին։ 8որոց վերտյ տեղեակ առաջնորդս ք եկեալ (Պարսից) զցայդն՝ 
անկանէին ի վեր այ Հմայեկայ Մամիկոնէիք ի դեւղն որ անուանի 
Օրջնհաղ, ի գալ առին Տայոց, քանզի ի ժամուն երթեալ էին յամ– 
րոցաց լերինն Պարխարայ։ •«« \ձնդ զկատարելութեան պսակն ըն– 
դունէր երանելի սեպուհն Հմտյեակ»•«« Նսկ զօրն ուխտ ապա հացն 
Լկուսակցութեանն Վ^արդանայ) որ ք առ սրբոյն Հմայեկի ժողովետլ 
էինզարհուրեալք անդէն ի վեր ի լեառնն դառնային ի Պարխար։ 

3. «Խորհուրդ ի մ էջ առեալ (\ետրոր մ գդի մարզպանին)> թէ 
որպէս հնարեսցին որսալ զարսն փախստականս առանց Արեաց կըո– 
ուելոյ* •. առաքէր առ նոսա ի բանէն արքային 8ազկերտիք և 
երդնոյր նոցա դաւովք թէ ոչ զոք սպանանեմք ի ձէնջք և ոչ զաէ– 
րոսթիւնգ և. զպսււոիւ. հանեմհ լումեչւէ։ Եւ այսպէս նենգով նոսա– 
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՜ճետլ զմարդիկն՝ կալալ, զամենեսեան և տայը խաղացուցանել ի գուռն 
Այ»եաց* զիշխանն մեե Արերունևաց զներշապուհ, և զիշխանն տանն 
Վանանգալ, և գիշխանն տանն Արշարոլնետց զԱրշաւիր, և զիշխանն 
տանն Անձևացեաց զՇմաւոն, և. զիշխանն տանն ՍԼւ/ատունեաց քՎա– 
հանն, և զիշխանն Ղ՝նթունեաց, և զիշխանն և զիշխանն 
Առա լեզեն ից զՓափաբ, և զյիշխանն Տաշրալ զԱրէն, և զիշխանն 
Արերունեաց զԱպրսամ, և զալլսն ի տանուտերացն և լա լագ սեպ– 
հացնյ խաղա ցուցանքին ի դուռն թագաւորին Յազկերտի։ •. ♦ Նսկ ի 

-սուրբ, բահանալիցն Հալոց, զորս կալեալ էր նախագոլն և ևդևալ ի 
-տեգիս տեղիս լամուրս բևրդիցն Սիւնեաց% զսուրբ երէցն Յովսէփ 
որ զկա թ ողիկոս ութեանն ունէր զա թ՜ոռ ի ժամուն, և զտէր Ղ.4ր– 
ււոնգն, և զբահանալսն Արաեալ զտէր Աամուէլ և զտէր Աբրա համ, 
ընդ որս կալեալ տան էին և զսուրբ եպիսկոպոսն (հշտունեաց զտէր 

և զդրան երէցն իշխանին Արերունեաց *Ներ շապհոլ զա էր 
Ս՝ուշէ, և զսուրբ երէցն Արշէն, և զսուրբ սարկաւագն 
ք՝ալց զսուրբ եպիսկոպոսն Ւասենոլ զտէր Փ*աթիկ՝ էր լտռաջագոլն 
տուեալ տանել զօրագլխացն Պարսից ի V* ուժաստան» Ըաա 
Փարպեցւոլն։ վերջինս ալս ք^աթիկ տարուաՆ էր ի ժուժաս տան 
<ըստ բսելոլ իշխանին Յիւնեաց, և անդ խիստ կապանօբ պահէր»է 
Ղլալտներ սակալն Փարպեցին, թէ ինչ էր պատ՛ճառ Աասակալ ալս 
մասնաւոր վրիժուն լիշեալ եպիսկոպոսին գէմ , մինչև տալ աբսո- 
րել գնա ի ժուժաս տան։ Նթէ պարտ է հաւատալ Փարպեցւոլն՝ Վա– 
4»ակ Հտալր խաղացուցանել և զտղալսն զոր կալեալ էր իւր ի տոհմէն 
Մ ամիկոնէից և ^ամսարականաց, և էալլ տոհմ է իշխանացն Հալոց 9 
կարՆեցեալ առնել մեՆապէս սպաս թագաւորին 3տզկելատի և ամե– 
նալն աշխարհին Արեաց, և առնուլ զպատիւ թագաւորութեան և 
ղպարգևս»ւ ՝$անի մը տխեղե մանուկներ ղրկել առ Յազկերտ չենբ 
գիտեր ինչ մեՆ եառալութիւն էր նմա և Արեաց աշխարհին, մին֊ 
չև լուսալ Աասակալ ընդունել ընգ ալեր վարձ Հալոց թագաւո֊ 
րութիւնը, որ ալնպէս հակառակ էր 0 ասանեանց բազաբականու֊ 
թեան, և զոր մեՆամեՆ պատերազմներով հազիւ կարոդ եզաՆ էին 
քնջել։ Փարպեցին կը կրկնէ Աասակալ թագաւորելու ակնկալու– 
թիւնն ի ստորև« «Եւ ինբն, ասէ, չու արարեալ սաստիկ կազմու- 
թեամբ և ուժգին աղխիլբ երթալր առ թագաւորն Պարսից, և 
զկարեեցեալ խաբէական զի*~ր միամտութիւնն Նանուցեալ թագա- 
լորին և աւագանւոլն Արեաց* առնուլ վարձս ըստ մոլեկան խորհե- 
լոլն իլրոլ զթագաւորութիւնն իսկ Հալոց« ապա թէ լալնմանէ վրի– 
պեալ ինչ, ասէ, գտանիմ* համ ալն զա1էե ամենալն զպատիւ և 
յէէահս առանց ամենալն երկբալութեան և լերկուանալոլ գտանեմ, 
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ւ իմ են»։ (\ւստթ գիտկր արդեօբ Փարպեցին Վ^ասակալ ալս խոր¬ 
հուրդը* զա՛րմանալին ալն էք որ Ըստ նմին իսկ Փարպեցւոլն՝ Վա– 
սակ բաց ի թագաւորի տիտղոսկն ունկը արդկն ամկն պատիւ. • — 
*բաց ի պատուոլ թ՜ագալս բացն ալլ ոչինչ ի պատուոլ արբունի պի՝~ 
տոլ էր զոր ոչ ունկրՅ։ 

4, Փ արպևցին ի պատմելն զչուն բա հան ալից կապելոց և֊ 
Վնասակար զարտուղելով իւր պատմութեան կարգկն՝ կը պաամկր 
թկ ի՚նչպկս Վ^ասակ կը հանդիպի ի ճանապարհին կապեալ բահա֊ 
նալից ք կ՝ողջունկ զնոսա, կը խօսի բաղցրութեամբ9 կը հրաւիրկ 
զնոսա ի միասին ճաշել լօթևանին։ նոբա կը հարցունհն նմա9 թկ 
ուր կ*երթալ և ինչ նպատակաւ9 և նա կը պատասխանեք թկ աաւ 
թագա լորն առնուլ վարձ մեՆ փոխարկն իւր վաստակոց• բո»լց կը 
լանգիմանուի ի 0* *Հևոնդկք որ և կը մարգարկանալ նմաք թկ ողջ 
գլխով պիտի չդառնար ի Հալս«-*քՀմիջոցաւ ճանապարհին ուր 
զսուրբ բահանալսն տանկին կապեալւաք նստուցեալս ի վեր ալ ջսրւոց* 
բազմութիւն չուելոցն հասին նահատակացն քրիստոսի։ Եւ նոցա 
հարցեալ թկ ոլր կ բազմութիւնս% լուան ի մարգկա նէ. թէ Աք– 
նեաց տեառն կ<••• \\լն ինչ կատարեալ նոցա զհարցուաՆսն% եկեալ 
հասանկր առ նոսա ՝Լտսակ \ձիւնեաց տկր9 և տեղեկացեալ ի նս֊ 
ցանկ՝ վաղվաղակի իջանկր լերիվարկն և ողջունկր զսուրբսնւ Ոքրսք 
ոչինչ բնաւ կարՆեցուցեալ թշնամոլթիւն ընդ նմա% լոլժ խնդալից 
սիրով տեսանկին գնա9 մանաւանգ սուրբն Ղ^ևւոնգ լրջմտու թևս.մբ 
խօսկր երկարս ընդ Վ^ասակալ \1իլնեաց իշխանին։ Շետ կատարման 
խօսիցն% 0իւնեաց տկրն աղաչեաց զսուրբսն ճաշել ընդ նմա լօթե¬ 
լանին։ Էլ լառաջեալ սակաւ մի 1Հասակալ ի նոցանկ՝ ձալն զկնի 
եդեալ սրբոլն Ղ^ևոնդի կոչկր զեա պատուոլն անուս»մբ ւքեՆաձտլն. 
իւնեաց տկր9 Սիւնետց տկր։ Եւ նորա լօժարապկս պատասխանի 
արարեար Տեարբք ցքնչ ասկբ։ Ել սրբոլն ասացեալ* Չկամենալն ինչ 
մեր ասացեալ ըեդ բեզ զպիաոլսն և. զառաւել օգտակարոն մոռս»- 
ցաբ հարցանև լ9 թկ ուր երթաս։ Եւ նենգաւորին Վ>աոտկալ լուեալ 
զալս և ի մեՆ տրտմութիւն ընկղմեալ ասկր զարմացմամբ. Աո. 
տկրն իմ երթամք գտանել ի նմանկ ըստ արժանի մեՆ վաստակողն 
զհատուցումն մեՆ։ Եւ. սրբոլն Ղ^ևոնդի պատասխանի տուեալ ասէ* 
^\արՆեցուցանկ զբեղ դևդ9 որ պատրետլ սագրեաց զբեզ նենգել 
սուրբ \Լլետարանին ուխտի 9 թկ ո»րգ միալն թագաւորութեամբ 
աշխարհին Հալոց կտրեն տալ բեզ ըստ արժանի վաստակոց 
բոց հատուցումն• ալլ և ոչ մէ ինչ է որ կ արեն տալ բեզ փսխա֊ 
րկնս* րալց թկ արդարև դու կենդանութեամբ զգլուխդ ի վերալ 
ուսոցդ ի Հալս տանիս% ապա ընդ իս Տեառն ԱստուՆոլ չկ խօսե* 
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դյեալ։ Ել զայս լուեալ նևնգաւոր իշխանին Վ^ասակայ՝ վհատեալ 
խզեցաւ ամենայն սնոտի յոյսն ի*–ր$ ե. անգէն Նտնեաւ զբեկումն 
անձին իւրոյ9 որ. մերձ ընդ մերձ հասանելոցն էր ի վերայ նորա։ 

"Փանզի ոչ վրիպէր բան սրբոլն9 մինչև կատարէր ամենայն» (Փարպ* 
**•). Ջէ տնհաւանական ք թէ կապեալ քահանա յք և Վ^ասակ հա նգՒ 
պեցան միմեանց ի ճան ա պար հին ք թերևս խօսեցան ևսք մտնա- 
ւանգ քահանա յք9 Հո չին չ բնաւ կարեեցուցեալ թշնամութիւն ընդ 
նմանք որպէս աս է ինքն իսկ Փարպեցին* սակայն Վ^ասակայ հր ա– 
յլիրեյն ի ՛ճաշ զնոսա9 որ իբրև յանցաւոր կը տարուէին կապեար 
անշուշտ պարսիկ ոստիկանօք♦ Ղ^ևոնդի նախ Հլրջմտութեամբ և եր* 
Հար* խօսելն ընդ Վասակայ, և ապա9 որպէս թէ մալցաե էր9 գո¬ 
չերն զկնի9 թէ էՈ^ւյւ երթասՖք և յանգիմանելն գնա իբրև գիւա– 
մոլ* 1Լասակայ տրտմութիւնն և երկիլղն այս հարցման վրայ, և 
անմիտ պատասխանըք թէ ձԵրթամ գտանել հաաՈլցՈլՍՆ մեծ ըստ 
արժանի մեծ վաստաէքօցս»։ և մտնաւանգ *Հևոնդի գուշակելն Վա– 
սակայ գլխատումն9 մարգարէական խրոխտ ոճով—&Եթէ գու կեն- 
դանութեամբ զգլուխգ ի վեր այ ուսոցգ ի Հայս աանիս, ԼԱԱվա 
Հետոն Աստուծդյ ը7/դ իս չէ խօսեցեալա՝ –կը թուին ստեղեուաե 
ըստ յարմարութեանք քան ճշմարտիւ եզսւե* Դիտելու արժանի էք 
որ Եղիշէ /զիս՛եր ոչ զայս հանդիպումն զճանապարհայնք և ոչ 
ղառաքումն տղայոց։ 

5, քՀիարգ և իցէ% Վ^ասակ կը հասնի ի գուոնք կեր թայ երե- 
ւել մեՆամեՆաց և թագա լորին ք որ կքը նգունին գնա պատուով ի 
վերին երեսս ք որպէս աս է Փ արպեցինք քանզի գի տ էին զնա պատ¬ 
ճառ. այնչափ չարեաց♦—ձՀասեալ ի գուռն նենգաւոր իշխանն Ծիւ֊ 
նեացյ և տեսեալ նախ զա լա գան ի գրանն արքունի՝ մտանէր և ա– 
ուաջի թագաւորին Շազկերտի։ (թնդունէին զնա թագաւորն և ամե¬ 
նայն մեՆամեՆքն արքունի առ. փսյր մի մեեարանօք և շքեզու- 
թեամբ։ է^էպէտև գիտէին զվնաս նորա՝ սակայն ոչինչ զգացուցեալ 
տային գիտել նմաք այլ լո.ութեամբ որպէս զանգէտս պատուկին 
զնա որպէս զհտյր հաւատարիմ և բարեգորե»։ 

6, Ըսա Փարպեցւոյն՝ յետոյ ուրեմն զկնի ՀՀասակայ կը հաս• 
նին կապեալ քահանայք և նախարարք։ Միհրներսեհ հազարապետ 
կը կոչէ ի հարցափորձ զքահանայԱք որ զկրակ սպանաեք այսինքն 
մարտեք և ատրուշան աւերաե էինք գորե՝ որ ըստ օրինաց Պարսից 
գլխապարտ ութ եան արժանի էր• և լսելով ի նոցանէ խրոխտ պա¬ 
տասխաններ 9 նա մանաւանգ թշնամանք ևս աո. թագաւորն՝ հրա– 
մ սղեց, ասէ Փարպեցինք երկաթով եեեել զբերանս նոցա«—օձճնօրէն 
հազարապետն Արեաց հրամայէր նախ զքա հան այսն անել զաուա- 
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ջեաւ , և հար զան էր զսուրբ երէցն Մրան՜ այ զՈամուէլ և զնորին 
զհոգւոյ որդին զսուրբ սարկաւագն գ\Լբրահամ, որոյ զկրակն ան֊ 
ցուցեալ էր զԱրտաշատուէ Որպիսի համարձակութեամբ և ոլր հրա֊ 
մանաւ. իշխեցէբ գորՆել զայդպիսի մահապար տութեան գորն, 1ւ ոչ 
աՆէքլ զմւրաւ. գահ թագաւորաց և զերկիւզ իշխանազ ք և այնպիսի– 
մեհր կրակի իշխնցէբ զձեռս ձերէ.** Եւ. լուեալ զայս որբոցն 
երկոզունզք տեաոն IՆսմուելի և ՚Աթրահամայ՝ ետուն պատասխանի 
միաբանոլթեամբ, էր ինչ որ ստուգախօսութեամբ, և էր որ եպե– 
րանօբ տ • • • Ըստ սմին օրինակի պատուհասեալ հարզանէին 1ւ զա\Լ 
սուրբ բահանայսն Աււտւււ^, գսուրբն Շովսէփ զկաթողիկոսն Հայոցր 
և զսուրբ եպիսկոպոսն Ո*շտունեաց զա էր 0 ահակ9 և գամ ենա սուրբ 
երէզն զտէր Ղ,|լ ոնդք և զաԱ սուրբ բա հանածոն, որբ էին ընդ 
նոստ ի հարցմանն—զսուրբն II աւշէ Մդբակազի, որ էր դրան երէք 
իշխանին \1 րնրունեաց ներշապհոյ, 1ւ գսուրբն զԱրշէն երէզն, որ 
էր ի գաւաո.էն Ոագրևանգայ ի գեգջէն որ կոչի Նզէգեակ, և զսուրբ 
սարկաւագն որ էր և նա ի գաւառէն (հշաունեաց, աշա¬ 
կերտ սրբոլ եպիսկոպոսին Սահակայ, թէ Որպիսի աներկիւդ համար֊ 
ձակութեամբ ի վեր ալ անձանց ձևրոց զա էդ չափ բազում մահապար- 
տութիւն դիզեալ կուտեցէբ. աւերեցէբ զատրուշանսն, սպանէբ 
զայնպիսի ՛ճոխ կրականի.** սպանէբ զմոգեանն, կորուսէբ ձերով 
կախարգութեամբ զայնպիսի բաջ այր զ^Լարգան։*** Եւ լուեալ քայ» 
ամենայն խօսս սպառնալիցս և. զբանո պատուհասալիցս զչարաթոլն 
հազարապետին Մրեաց Միհրներսեհիք և զա մ են այն դրան տւագա- 
նւոյն՝ յառաջ կացեալ այրն Աւաւոլ^ Ղ^ևոնգ ետ պատասխանի1* 

Ղ*1ւոնդ երէց լետ Նանօթացուցանելոյ Միհրներսեհի զՇովսէփ, քՕ»* 
հակ եպիսկոպոս և իւր եկեղեցական աստիճանը երկայն բանիւբ 
ցուցուց, ըստ Փարպեցւոյն, թէ ուրիշ տարերաց պէս հասարակ 
նիւթ են կրակ ե. ջուր, զորս ինբեանբ իսկ շատ անգամ կքանպա֊ 
տուէինճ վարելով զնոաս յայլևայլ պիտոյս։ *Հրով, աս է, զարջառս 
և զոչխարս խորովէբ և եփէբ, և ջրով զգաշտանս և զթարախս 1ւ 
զաղբս լուանայբ, 1ւ առ. անձ ինն 1ւ կամ խաանեալ ընդ գինի* ըմ* 
սյէբէ և. ոչ զարհուրիր և սոսկայբՅ# Եւ որովհետև օրէնբ էին 
Պարսից խօսել տալ իւրա բանչիւր ամբաստանեալ և ապա գա տա֊ 
պարտել Միհրներսեհ և ս»Աբ հարցուցին նաև զՈովսէփ կաթսզի* 
կոս և զ\)ահակ եպիսկոպոս, որ հաստատեցին ղրանս Ղ^ևոնդտյ* - 
(ձէնօրէն Միհրներսեհի և այլ աւագանոլն Արեաց ի ցասումն բարփ 
կութեան եղեալ ասեն ցնոսա (ցընկերսն Ղ^ևոնգայ). Ոչ հրամաթն 
մեզ օրէնբն մեր ցասնուլ ումեբ% մինչչև լուեալ ի բերանոյ նորա••• 
Մրդ գուբ գիտել տուբ մեզ, թէ և ձեր նոլն բանբ են զոր մա՜ 
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հապարտդ այդ իշխեաղ աներկիւղ համ արձակութեամբ յանգգնևլ և 
խփսել աո-աջէ մեր։ սուրբն Տովսէփ և սուրբն Նսահակ ետուն 
պասսսսխաձփ և ասեն* ՀԼամենայն բանսդ և. զւպաաաոխանիսդ զպւ 
խօոեղաւ ընդ Հեզ տէրդ Ղ^ևսնգ՝ խորհեալ էր մեր և խօսեալ* ի 
ք#քն մխա* և ի քօ|ե կամս ամեն երետն կամակիղք եմք։ դու. 
աիա։իւ. դաոնութեան աո. պայրաղմանդ թշխաս մ անեզեր* երանի" այ- 
նողիկ որ մտար աչ օր սրատես ր իքեն և արդարահայեաղք* այլ 
մարմնական ախտիւ մեեամեՆր ըմրոնեալ տկարանանք է ղի և 
կրտսեր ք, և դու.ր այդպիսի աիա տիլ. մի զայրադնեալ թշնամանէ ր»։ 

Փարպեղւոյն հոս մութ են։ Կը թուի թէ Միհրներ սեհ թըշ– 
նամանան էր զՂ^ևոնդ վասն ղի էր միականի։ Յովսէփ և 0ահակ 
կա մին ասեէք թէ զայս մտրմնաւոր թերութիւն ունին ոչ կրտսեր ր 
միայն9 այլև֊ մևեամեեք, ինչպէս Շազկերտ9 որ նոյնպէս միականի էր* 
րտյղ երանթ նողա որ մ տաղ աչ օր սրատես են։ աՏԼայրաղնեալ ի 
վեր այ սրբողն անօրէն իշխանն յա զագս թշնամ անաղն, որպէս թէ 
ի թադաւոր կողմն դարձուղին սուրբքն զրրրանսնճ հրաման ետ 
դահ՚ճաղն հարկանել խստապէս շզթայիւք ղբերանս երանելեաղնք 
մինչև, լղեալ բերանր նողա արևամբ հոսէր արա արս։ Եւ այսպէս 
վճարեալ տրձակեաղ զտտեանն*։ 

7. Միհրներսեհ յաջորգ օրը կը պատմէ քահանայի ղ պատ աս- 
խ աններն թագա լորին, որ զայրանալով ի վաղիւն կը կազմ է ատեան9 
ուր կը հրաւիրուին աւադանին և ուրիշ պատ ուա լոր մարդիկ* կը 
բերուին կապեալ նախարարք* Վ^ասակ ևւս կու գայ իւր բոլոր պա– 
աուոյ նշաններով։ Փ՝ ադա լորը կը հարղոլնէ նախարարաղ9 թէ ի՛նչ 
համարձակութեամբ դորեեղին այն ահտւոր ապստամբութիւնը*- 
«Եւ մտեալ ի վաղիւն անօրէնն Միհրներսեհ աո.աջի թագաւորին 
Շազկերտի՝ տայր նմա դիտել զամենայն հարղուաես իւր և. զպա– 
աասխանիս քահանայիղն։ Ել սրտմտեալ թադաւորն% հրամալեաղ ի 
վաղիւն ատեան մեե էինել աո.աջի իւր։ ե. այր արի ե. անարի և 
զոր ինչ և ունէր ոք զպատիւ թագաւորին՝ ^աք(/ առ.աջի իւր է– 
կեսղենք 1ւ զկապեալոն զամենեսեան աՆել ղաո.աջեաւ։ * * * Եւ. լուեալ 
զայս ամենայն ղինուորքնք որ ոք ունէր զպատիւ թագաւորին% վազ 
անդր հասանէին յատեանն։ ուխտանենգ իշխանն 0իւնեաղ Վա– 

սակ արկեալ զիլրեալ զամենայն ղոր ունէր ի թադաւոր էն՝ Ղա1Ս 
մ տան էր ի խորանսն արքունի մեՆաւ շքեղութեամբ* քանզի բազ 
ի պատուոյ թադաւորաղն որ նուազէր նմա% այլ ոչ ինչ ի պատուոյ 
արքունի պիտոյ էր ղոր ոչ ունէր9 և կարՆէր այնուհետև առնուլ 
զթադաւորութիւնն մեն աշխարհին Հայող։*** Եւ. լղեալ արեօք ա– 
մենայն խորանն՝ հրաման տայր թագաւորն զապստամբսն Հայող 
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կապանօք ահրել զտռաջեաւ։ եւ աՆեալ կացս լցան էին զնոսա առաջի 
թ ադա լորին։ եւ հարցեալ թագալ, որին՝ աս էր ցնոսա. Արպիսք Հա* 
մարձակութեամբ և կամ զքնչ զմտալ աՆեալ և֊ կամ զթնչ ոլժ օք.– 
նականութեան տեսեալ դիմեցէլ» լալնպիսի ահաւոր դորՆք լորում 
տեսան էիբ զկորուստ անձանց ձերոց և զաշխարհինք որպէս եզև 
իսկ և աեսէբթ։ Ը«ւա Փարպեցւոլն% նախարարլ> լռեցինք Լ 1րյր|ւ թաք 
գաւորն ևրկրորգեց հարցումը՝ ի խնդրո ք նախարար» ց Արշալիր 
Խէմսարական պատմեց համառօտիւ ի սկզբանէ% ինչ որ եղաՆ է՛ր է 
և. ի մէջ բերեց մի ըստ միոջէ 1Հասակալ դորՆերն9 թէ ի/նչպէս 
միացեալ նորա ի սկզբան ընդ Վ^արդանալ դարձուց գնա լեասք 
մինչ կքերթար նա ընտանեօբ ի Շոլնս9 խոստացաւ. նմա կոչել լ*>դ~ 
նականութիւն զՇոլնս և զՀոնս9 գրեց նամակ աո. կալոր և֊ առ ալլ 
դրացի իշխանս 9 ղրկեց զ^Լարդան ի Վ^իրս ի վեր այ Պարսից ք և լե– 
տոլ բաժնուելով թողուց զնոսա9 և. ալսպէս եղաւ պատ՛ճառ ալն• 
չափ արեան և. աւերաՆոլ9 ա* Հ«ւ Ըսա Փարպեցւոլն% ի հանդէս ալս 
ամրաստան ութեանց բերուեցան ի մ էջ վալ՜եր ական թույլթեր9 կըն– 
բով նորին իսկ Վնասակար \Լլելորդ կը համարինբ դ^ել Արշաւրի 
ատենախօսութիւնն որ լիշուաՆ է ալ լուր։ Արշաւիր ի վախճանի 
երկալն ամբաստանութևանն ասէ« դուր գնամականին զամե– 
նալն զոր դրեալ և կնրեալ է (Վ^ասակ) առ կալոր 1ւ առ ամենալն 
աշխարհն Հոռոմոց և կամ առ ալլս բազումս9 տեսանել հրամալե֊ 
ցէր և որպէս ձեզ \Լրեաց կամ է% հրաման տուեալ կաաա– 
րեցէր ի վեր ալ մեր։ 3>ի ուր դրեալր և կնրեալք ի միջի են9 որ՝ 
պէս ձեր արդարութիւնդ9 աւելորդ բանից 1ւ շատախօսութեան 
պէտր անդ ոչ են։ Եւ. լուեալ զալս ամենալն կարդալ ի Կամ սաբա֊ 
կան էն Արշաւրալ ար բալին Պարսից 1ւ ամենալն աւադանւ ոլն դրանն9 
տեսեալ գնամ ականին զոր դրեալ էր Վ^ասակալ Սիլնեաց տեառն9 
1ւ ի վեր ալ հասեալ մեՆապէս հիացեալ թադաւորն Յազկերտ և 
ամենալն իշխանր դրանն զարմացան» (Փարպ. ՒՓ#)» Արշաւփր կըր~ 
նար լալտնել Շազկերտի 1ւ աւադանւոլն Պարսից9 թէ Վ^ասակ դրաՆ 
էր նամակներ առ կալոր և ալլ օտար իշխանս օդնութեան համար♦ 
բալց թէ ալն նամակներն հանդերձ կնրով Վասակալ իբրև ապա– 
ցոլց բերուեցան ի մէջ% ալս չէր հնար9 ուստի և չէ հալատալի։ 
Հոս կը մատնուի հաւատարմութիւն Փարպեցւոլն։ 

8 ազկերտ 9 ըստ Փարպեցւոլն9 լետ սսատկու թեամբ լան գիմ անե¬ 
լս լ զ1Հասակ9 ամենևին առանց առնելոլ զնա արժանի պատասխա– 
նւոլ9 որ չէ կալանական՝ կը հրամալէ մերկացուցանել զնա ւիւ֊րմէ 
պատուոլն։ Ըււա Փարպեցւոլն% կը կարգի իշխան 1)իւն եաց փես այ 
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նորա ուրացետլե Վ^արա զվա ղտն 9 որ երկար ժամանակ. տանջուելսվ 
դիւահարութեամբ կը մեռնի։ Աււ չիք ամենևին լի շատա֊ 
կութիւն 1որաղվաղանալ9՛ որում րաւական մեՆ դեր խազալ կու 
տալ Փարպեցին։ է%սկ Վ^ասակ կը մնալ ի դրան մինչև ի վախ՛ճան 
իւրէ հանապազօր ձազելով գանձն իւր ուրացութեան համար բա¬ 
նի լք լուսահատութեան9 զորս լսաՆ էր Փարպեցին, որպէս ասէ՝ 
նորին իսկ Վօօո^այ > ամտտարիմ եառտներուն բերնէն• –«8ալն* 
ժամ լաոաջ կոչեցեալ թագա լորին զիշխանն 0իւնեաց Վ^ասակ՝ սկսաւ 
սասաիկ և տռաւելապէս զտլրացեալ սրտիւ խօսել ընդ նմա և ա– 
ոելփ V արդարև լոԼեալ մեր ք0|ք ամենալն նենգաւոր իրս քս և 
զարարուաՆս« բա1$ •Աքդ։ տզէ9 ասա9 զինչ խորհելով և կամ ոբպի– 

ինչ զմտաւ աեեալ զալգպիսի իրս վնասից իշխեցեր ձեռնարկել 
և գորեել. քանզի դու էիր իշխան և գլուխ աշխարհին Հալոց♦ 
նախ քաջ**լերել բանիւ զմարդիկն9 զոր ի նամակացն գրելսց ի քէն 
զոր աուեալ մեր կարդալ1 ստուդութեամբ տեղեկացաք։. * ,Ւալց զալս 
գիտեա, զի լալսմհեաէ Աիւնեաց տէր չես*♦•♦ Նսկ ողորմելի ուխտա– 
դրուժն Վ^ասակ թէպէաև կամ էր խօսել ինչ և տալ պատասխանի՝ 
±դնէր ոք ունկն բանիցն և կամ ախորժէր։*** Հրաման տալր թա* 
դաւորն 9 աղկեր տ անդէն զառաջեալ կողոպտել ի նման է թշնա մա– 
նօք զամենալն պատիւն զոր ունէր* և ձ աղե ալ պնա պալկացն՝ մեր՛ 
կացուցին պնա♦ մերկացուցեալ ի նաք անէ զղար դարանս պատուոլ 
տէրութեանն% հանին գնա խալտառականօք արտաքս քան զհրար 
սլարակն արքունիէ եւ ի նմին աւուր զթշնամին նորա զսեպուհն 
սիւնի9 դուրացողն Վ^տ րազվա ղան տէր ի վեր ալ աշխարհին 0 իւնեաց 
կա ցո լցան էին 9 որոլ որքան ժամանակս կալեալ զիշխանութիւնն 
\) իւնեաց՝ բազում արարեալ անիրաւութիւնս9 և բազում տունս 
մոխրանոցս շինեալ լա շխ ար հին 0 իւնեաց ի դալթակղութիւն տանն 
իւրոլ՝ բազմաժամ անտկեալ տանջեալ ի դիւէ դառն մահուամբ 
սատակեցալ չարաչար։ Էլ ն են գա լորն Վ^ասակ կացեալ ի դրանն 
ամս ինչ կտրի վշտագին և նեղութեամբ բազմալ, մաշէր զաւուրս 
իւր հառաչելով և լոդւոց հանելով զամենալն օր և զժամք մինչև 

.թշնամանակերպ ձազանօք սփռես զթաթս ձեռաց իւրոց՝ ինքնին 
զիւԸ"1ին եեեէր զդէմսն ասելով• ԱՀա բնկալ զալս ձաղսս9 զոր ե– 

Քե1 ուխտանենդութիւն սրբոլ Աւետարանին և արիւն նահա¬ 
տակս լթեան սրբոլն ճՀարդանտլ Մ ամ իկոն էի և ալլոցն ցանկալի հա¬ 
զս ր գելոցն ընդ \ նմա9 որոց ժառանդեալ զլաւիտենից կեանսն՝ ընկա• 
յսն գ անուն բարի լերկը ի և անանց լազգաց լազգս իւրեանց։ Ււ#^ 
դու՝) տսէ9 մեղաւոր անձն իմ9 կետս խղճիւև ցաւօք մտտց զսակաւա– 
թիւ֊ զաւուրս կենցաղոլս9 և պատ աստեալ պահիս մշտնջենաւոր և 
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անանց գեհենին է ՀԼալսպիսի բանս հառաչանաց նոբա և լ*դպ մին*֊ 
չև լօր մա հո լան իւրոլ* խօսէին ընդ մեզ զալս արգաբապաաաւմն 
սպա սա լոր ը նորին իշխանին Վասակալք արու և վախ՛ճանն իւր> 
անդէն լերկրին Պարսից վճարէր՝* (Փարպ* 

Այ* է ըստ Փարպեցւոլն պատմութիլնն անցից լեա պա¬ 
տերազմին ք արդարև բնական, բաէց կան ըստ մեզ ինչ ինչ արժանի՛ 
գիտել որ Նախ՝ եթե ճշմարիտ է Վ^ասակալ սպա սալս րաց վկալսւ՝• 
թիւնն աո. Փարպեցին՝ Վ^ասակ էր ոչ բանտարկեալ իբրև մ ահա» 
պարտք ալլ մնաց պատուով լարըոլնիս հանդերձ սպասաւորօըք և 
մ եռալ մեՆ զղջմամբ իբրև ապաշխարոդէ թէպէտ զհակառակն ու* 
նինբ առ. Եղիշէիք ինչպէս պիտի տեսնեն ը։ երկրորդ և մանա֊ 
ւանդք եթէ որպէս պատմէ Փարպեցինք բոլոր աւագանին Պարսից և 
Շազկերա գլխովին հալանեցանք թէ Վա«ա կ էր պատճառ, ալն ա* 
մենալն չարեաց՝ պարտ էր գատապարտել գնա ի մահ , որպէս կա* 
մի ուրեը Եղիշէք և դհա կա ռակ կողմն իբրև ի նմանէ թելագրեալ՞ 
արձակել։ Զարմանալի է սակալնյ, որ Վաւար^ կը մնալ անպատիժ խ 
դրանք և հակառակ կողմը կը պատժուի չարաչար• ըա հան ալը, ըստ 
պատմութեան նորին իսկ Փարպեցւոլն և Եղիշէիք կ՚սպանուին տան* 
ջան օր, և նախարար ը մնալով շատ տարիներ լօտարո ւթեան ան¬ 
հնարին նեղութեամբ՝ հազիլ կը դառնան ի Հալս։ 

0. 1՝ լրումն պատմութեան վարդանանց՝ դնենը հոս տարբե* 
բութի ւններն որ կան առ Հ*ղիշէի* տարբերուիՒիւններ՝ որ գժուա– 
էին կը գորՆեն մեզ կատարեալ ստուգութեան հասնել ալս պատ- 
մութեան վրալ գէթ ըստ պարագալից9 թէպէտ հաւ անականութիւնը 
կը մնալ մեՆալ մասամբ ի կողման Փ արպեցւոլն։ 

Թէ լետ պատերազմին Վ^արդանանց Աարորմիզդ ոմն պո»րսիկ 
գրուեցաւ մարզպան9 Մուշկան Նիւսալաւոլրտ հանուեցաւ, և կզե • 
րէն երևելիներ ք լանուանէ հձովսէփ կաթողիկոս $ 0«Հաք| եպիսկո- 
պոս (հշտոլնեաց և Ղ^ևոնգ երէց հանդերձ Վ^ասակաւ կոչուեցան 
լարրունիս՝ լալսմ միաբան է Եդիշէ ընդ Փարպեցւոլն*—հՏալնժամ 
ղմի ոմն լալադ նախարարտցնք Ատրորմիզդ անուն*** գրէր և լանձն– 
առն էր նմա (Տազկերտ) զաշխարհն Հալոց մարզպանութեամբք և 
զՄուշկան Նիւսալաւուրտ հանդերձ զօրուն գումարէր լաշխարհն 
Ադուանից*** իսկ զՎ^ասակ հանդերձ գլխաւոր ըրիստոնէիւը ի դուռն 
հրամտլեաց կոչելն (Եղիշ* էջ 227, 228)է նախարարը ևս «ււօւա– 
երդմամբ և սնոտի խոստմամբն բռնուելով տար ուեցան ի Պարսս՝ 
լալսմ ևս միաբան է Եղիշէ ընդ Փարպեցւոլն* միտլն ըստ Եղիշէի* 
նախարարը գնացին կամ ալ և ոչ բռնի կապան օը* եկն ե֊ 
մուտ մարզպանն Ատրորմիզդ լաշխարհն Հալոց սիրով խազաղու- 
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թեամր... և ինքն իսկ ժողովէր ուխտիւ հաստատող 
թետն։*** ^Համենալն կարգս աստուաՆպաշտութեանն* • *9 ասէ9 կԱ1չ~ 
ցին։*** Նսկ նախարարին որ էին լամուրս աշխարհին և կամ ի հև֊ 
ռալոր օտարութեան 9 իբրև տևսին զշինութիւն երկրին՝* * * քա^ա֊ 
չերեց ան համա րձակև ցան լան դի ման էէ^^Լ արքային։ ** * Եւ ղաքս 
լուեալ թագա լորին* ոչ կապան օք9 ալլ արձակ ոտիւք և արձակ ձև- 
ռօք հրամայևաց աո. ինքն կոչեր Աեին (նոքա^ վաղվաղակի ֆկին 
և ղորդիս և զինչս իւրաքանչիւր ի տուն մարղպանին9 և ինքեանք 
փութանակի գնացին ի ձմևրոցն արքունի Լի Տիզբոն^։*** Նսկ սուրբ 
քահանայքն9 փոսն զի կապանօք տանէին՝ լևա ևրկուց ամսոց և 
քսան աւուր հասան էին ի ձմևրոցն արքունի» էջ 228» 231» 
2 34 ք 2 30) է Նսկ որ ինչ պա տա հև ցան յետ գալստևան քահանայից * 
նախարարաց և Վտսակայ ի Պարսս% բազմօք կը տարրևրին ի պատ֊ 
մութևտն Փարպեցւոլն և Եղիշէի։ Ըււա Փարպեցւոլն 9 ինչպէս տե– 
սանք՝ Վասակ ձմևՆարանօք և շքևղութեամբ* ընդունուևցաւ թա¬ 
գա լոր էն, թէպէտ <ւառ վայր մի»9 ՀորպԷս յանգէտտ>9 այսինքն լը– 
ո֊ևլով աո. ժամն9 թէպէտ գիտէր թէ յանցաւոր էր։ Ըսա 
Վասակ արհամարհաօնք կ՝ ընղուն ո լի թագաւորէն* թէպէտ կը ջա¬ 
նալ արդարացունևլ գանձն՝ բայց կ՝ընդունի պատասխան9 թէ *Տոլւ– 
Ժամ քրիստոնևայքն ևս եկեսցևն՝ հասարակ լուայց յատենի»։ 
աոնևալ» բառն ի բևրան 8ազկևրտի9 քահանայից և նախարարաց 
համ ար 9 որսյէս թէ նոքա էին քրիստոնևայ9 և Վասակ չէր վասն 
ուրացութեանն՝ չթուիր բնական։ Ըսա Փարպևցւոյն՝ քահանալք» 
այսինքն Ցովսէփ կաթողիկոս9 ՕաՀափ* Վևոնդ և ալլք9 հասնևլով 
ի դուռն՚ կը դատուին հազարապետ էն Ար ևաց Միհրնևրսևհէ9 և 
խիստ պատասխաններ տալով՝ կ՝ըևդունին երկաթի շզթաւիէ~Ք հա– 
րուտՆ ի բերանս9 ինչպէս տեսանք ի վևրոյ։ Ըսա քահա¬ 
նայից հարցափորձը կատարուեցաւ ոչ ի Պարսս ի Միհրներսեհէք 
ալլ յԱտրորմզդէ ի Լայս*—օւԵկն և։Տուտ մարզպանն Ատրորմիզդ յաշ¬ 
խարհն Հալոց** * հրամանաւ արքունի կոչևաց առ ինքն քՕաՀաֆ 
եպիսկոպոսն (հշտունեաց* • • դարձեալ և ի տանէն Արերունեաց բա¬ 
րեպաշտոն երէց մի Մուշէ անուն** * և երկու ևս այլ քահանայս9 
որոց անուանք են \)ամուէլ և. Աթրահամ*** և ժողովեցին ևս ի 
նոլն տեղի զմեՆն Յովսէփ, զՎևոնդ և զթ՝աջաջ և զԱրշէն։ Եւ ի– 
բրև ուսաւ և տեղեկացաւ լամենեցունց մարզպանն՝ գրեաց և եցոլց 
յարքունիտ> (նդիշ* էջ 228, 229)* (Նարձեալ ըստ Փտրպեցւոլն9 ինչ¬ 
պէս տեսանք՝ նտխարարք կապանօք բերուեցան առաջի Յազկերտի* 
եղտւ հարցափորձ* Արշաւիր համստրական հրամանաւ թտդաւորին 
յանուն նախարարաց խօսեցաւ իբրև ամբաստանող ընդդէմ Վտսա– 
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կար զոր լանդիմանեց թագալ.որն իբրև լանցաւոր9 տուաւ պաչկաց 
մերկացունել գնա ի պա տուոլն, և հանելով գնա II իւնեաց իշխան ու.- 
թևն էն՝ արտաքսեց ատեն էն, և ալս՝ երկու, կամ երեք տւուր մ էջ։ 
(էսա (*ղխշէի՝ հարցափորձն եզաւ ոչ հազկերտի9 այլ Միհրներսե^ի 
հազարապետին և. աւագանւոլն աո և9 տևեց շատ օրեր, ամբաօ* 
տանողք էին ոչ մի9 ալլ բազումք—Մուշկան նիւսալաւուլւա> պար– 
սիկ զօրականէն շատք9 ուրացևալ ընկերք Վնասակար մոգք և օգ¬ 
նական ք նոցա9 ազգական ք իսկ Վնասակար և կապեալ քահանաներ էն 
\$ահակ եպիսկոպոս։ (Լրշաւրի համսարականի և. երկալն ատենախօ– 
սութեան նորա լիշատակութիւն ամենևին չկար ալս դատին մէջ 
Վ^ասակ և կուսակիցք նորա կը գատապարտուին 9 ման ալ. անդ Վա– 
սակ9 որ կը դատոլի մահապարտ• — «Եւ մինչդեռ, անգէն ի ձմեբո¬ 
ցին էր թագա լորն* ատեան հարցափորձի ի մէջ նոցա հրամալէր 
Ժնևլ, և՝*– նստաւ հազարապետն զփ չուից է կողմանցն երկոցունց։ 
Ել էըրն֊ լերկարեցաւ ամբաստանութիւնն զա լուր ս բազումս՝ պար- 
տաւորեցաւ կողմն ուրացելոցն։ 1քուշկան Ղւիւսալաւուրտ լալտ աո.– 
նէր պատերազմակից ընկերօքն իւրովք9 թէ լետ վճարելոլ պատե¬ 
րազմին բազում արիւն ետ հեղսւլ Վ^ասակ, • • նաև լուրացեալ ըն¬ 
կերս» ցն նորա բազումք էին որ լալա արարին զչարիս նորա9 զոր 
գորՆեալ էր ընդ աշխարհն Հալոց։ Եւ֊ ի մնացեալ մոգացն և ի 
փշտիպանացն որ ք ի կապանսն ապրեալ էին9 և ապա աՆին յայ»– 
քոլնիս՝ հարցին և ցնոսա վասն նորա և ասեն, *հուք էք ինչ աե– 
ղեակ վասն չարութեան սորա։ Եսօւն պատասխանի և ասեն, Աւ/1է* 
նալն անցք չարչարանաց որ անցին ընդ մեզ9 և բազում հարուաՆք 
որ եղեն ի զօրսն արքունի9 և ալեր և գերութիւն աշխարհին Հալ– 
ոց* սկիզբն և աո. աջն որդ չարեաց ալրդ ալդ եղև։ Եւ֊ մինչդեռ, ալս 
ամենալն ամբաոտանու թիլն զնմանէ էր զալնչափ աւուրս բազումս՝ 
լառ. աջ մ ատեան և իւր ազգական քն9 որ ևս լառաջագոլն դատա¬ 
խազ լեալ էին զնմանէ արւաջի արքաչին, սկսան կարդալ ցո*~9անել 
4ւ լալտ առնել, ,, զբաղում խարդախութիւնս նորա ոչ մի ալն առ. 
ընկերս9 ալլ և առ. թագաւորն։ Ցալնժամ հրաման ետ հազարա¬ 
պետն, Ածձ՚Հ ալսր և ի կապելոցն որ ք են ի բանտի անդ։ ԼուՆին 
և. աՆին լերանելեացն զ\)ահակ եպիսկոպոս (հշտունեաց և զսուրբն 
Տովսէփ և զԼևոնդ երէցն (Եղիշ, 236—238)* Լոս Եղփշէ խօսել 
կու տալ զ»–հ ակ եպիսկոպոս 9 որ դառն բանէւք է ա մ բաստ անէ ըզ– 
Վ*ասակ։ Հ*Լարմացալ9 կը լարէ ^*ղիշէէ մեՆ հազարապետն ընդ մի– 
տԸս է*~բ* ե. ի խորհուրդս ի*~ր քննէր զամենալն բանս ատենին* 
*$անզի հասեալ էր ի վերալ9 եթէ լիր աւի դատապարտեցաւ ալրն 
ըս։ո անարժան գորՆոցն իլրոց։ Եմ ուտ և եցոլց զամենալն բանս 
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ատ են էն լա ր բունի ս\ Եւ իբրև լուաւ թագաւորն և սասւգեաց է 
հազարապետին զառնն պարտաւսրութիւն՝ բարկացաւ լոլժ և է խոր 
խոցեցաւ, բալց միալն երկալնմտութեամբ կամևցաւ հասս լցան ել 
զնա է մեՆ անարգութիւն։ Լուռ, եկաց աւուրս երկոտաստնք մինչ 
է գլուխ չսգալ փուրսիշ ամբաստանութեանն։ Եւ. եզև լաւուր միոջ 
մեՆի զա մ են այն երևելի և դպա տ ուա կանոն հրամայիր լընթրէս կո¬ 
չել* կոչեցին և զուրացեալն։ Եւ նա ըստ աո. աջին կարգի օրի՜ 
նացն*** զա մ են ալն օրինս պատոլոլն զանձամբ արկեալ երթալր 
լարբունիս* • ♦ եհաս և նստալ ի ներբոլ գահլիճսն, որ իր հրապա¬ 
րակ մեՆամեՆացն։ Ա|ւք. եկն ել սենեկապանն լարբունուստ։ հար~ 
ցանիր ցնա և ասիր* Ար Հալ լղեաց առ. բեղ* լորմի գտեալ ի բո 
զալդ ամենայն պատ ուա կան պա տիլդ* ասա ինձ վաղվաղակի ք վասն 
որոլ արգար վաստակոց։ Եւ. յուշ առնիր նմա պա մ են ալն բանս ա՜ 
տենին լորում դատապարտեցտւն* նա և որ ոչ ևս անդ խօսեցան՝ 
զալն ևս լալտնիր նմա։*** Պապանձեց ալ ամենևին ք և ոչ գտաւ 
բան ՛ճշմարիտ է բերան նորա։ Նբրև կրկնեցին և երեբկնեցինք 
ցուցանելով ի ներբս լար բունի սն՝ հաԱՈԱԼ վ&իռ (/ահա ի վերալ 
նորա։ Նկն ել դահճապետն9 և մատեաւ առաջի ամենայն մեՆա՜ 
մեՆացն մերկեաց ի նմանի զպատիւն զոր ունէր լար բուն ուստ ք և 
զգեցոլց նմա հանդերձ մահապարտի։ Կապեցին զոտս և զձեռսք և 
կանանցաբար նստուցին ի ձի մատակ* տարան և ետուն լալն մ 
պնդան ուր կալին մահապարտբ ամենալն* (Եղիշ* իջ 234—243)* 

Ւոլոր ալս պատմութեան միջ, որ ամենևին ալլակերպ ի ի 
պատմութենի Փարպեցւոլն% լալտնի կը տեսնուի Եղիշիի կողմ անի 
բունի ճիգն% երևցունելու զՎ^ասակ չար և ատելիք ստօւարացունե՜ 
լով կամ Նեբելով միշտ պարագաներն հակառակ ալս նշանաւոր 
անձին։ Եվիշիի չափազանցութիւնը կը տեսնուի մանաւանդ հետե՜ 
ւեալ պատմութեան մ իջ, ուր ալս անխիղճ թշնամին իբր թի կը 
նկարագրի Վ^ասակալ կենաց վախճանն իբրև դատ ապար տեալ ոգւոլ% 
որ աստին իսկ լառաջ բան զմահն կ* սկսի առնուլ իլր լալիտենա՜ 
կան պատժոլն առհաւատչեալն* «է*ւ#Փ ուրացեալն Վ^ասակ հալիր ի 
միաբանութիւն սուրբ կապելոցնք որբ մեՆալ խնդութեամբ ըն¬ 
դունի ին զչարչարանսն և զուարթագոլն և պալՆառբ երևիին որ՜ 
պիս լա ռաջա գոլն լարբոլնիսն * հալիր և կարօտիր*։ Վասա^ քւնչպիս 
կրնար տեսնել կապեալ նախարարներն ք բանգի ինբն ^ղիշի կը լա՜ 
ւելույ թի «Ոչ ոբ խառնեաց զնա ի նոսա9 ալլ ՈԼրէ\)ն նովին կա՜ 
պանօբ պա հիին*։ ք՝ալց կը լաւելու* «Օր ըստ օրի բիրիին իբրև 
ՂԳ^1 ընկենուին ի մեՆ հրապարակին ք ձազիին և ալպանիինք և 
տեսիլ ամենալն կար ալանին զնա առնիին։ ^ողոպտեցին հանին և 
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ոչէնչ թողին զոր ընդ ի^րն ուեէր* այնպես ձազեցին ազքատու– 
թեամբ% մինչ հաց մուրանային և բեր էին նմա իլր Նառայքն։ Եւ. 
այնպէս սաստիկ արկին զպարաերս հար կա էյ աշխարհին ի վեր այ տան 
նորա% որ մինչև զհարց և զհաւուց և զիւր արարս և զզարգս կա¬ 
նանց ևս ետ ի վեր այ և տուժեցաւ , և ոչ կարաց հաաուցանել 
զպարտսն արբունի։ Եւ. յայն տեղի հասուցին՝ մինչև հարցանել նմա, 
եթէ կայցէ ինչ գանձ ի գերեզմանս նախնեացն մերոց։ Եւ. եթէ 
գտեալ էր նորա% հանէր և տայր ընդ իւր և ընդ ընտանեացն 
տուզանս♦ որպէս զի բազում մարդիկ իսկ չոգան ի տուժի։ Եւ. ի– 
բրև այսպէս յա մ են այն կողմանց հարեալ վատթարեցաւ անկաւ յախ- 
տըս դժնդակս անգէն ի կապանսն։ Զեռալ փոր նորա, և հարան 
և տրորեցան դոդք նորաք և քամեալ մզեցաւ թանձրամ սութիւն 
նորա։ Եռացին որդունք ընդ աչս նորա, և ի վայր սորեցին ընդ 
ռնդունս նորա« խցան լսելիք նորա, և Նակոտեցան չարաչար շըր~ 
թունք նորա• լուեան ջիլք բազկաց նորա, և յետ կոյս կորացան 
կրկունք ոտից նորա։ էՒղխեաց ի նմանէ հոտ մահու, և փախստա¬ 
կան եղեն ի նմանէ ձեռնասուն Նառայք նորա։ Հեղուն միայն կայր 
կենդանի ի բերան նորան (Եղիշ* էջ 245—247)* Փարպեցին, որ 
շատ բնական օրինակտւ և մեղմով կը պատմէ 1Լասակայ կենաց 
այս վերջին մասը դոնէ ապաշխարութեան նշան կը յիշէ ի նմա 
ասելով, թէ ւԳաղէր գանձն, լայր և հառաչէր մինչև ցօր մահ- 
ուան իւրոյ»* Եղիշէ այս շնորհը ևս զլանայ նմա•—«Ոչ դտաւ, ա– 
սէ, խոստովան ութ իւն ի շրթունս նորա։ ՚ձաշակեաց զաէ ահ հեղձա¬ 
մղձուկ, էջ ի դժոխս անհնարին դառնութետմբ։ Օտնհար եղեն 
նմա ամենայն սիրելիք նորա, և ոչ յադեցան սաստիկ հարուաՆովք 
ամենայն թշնամիր նորա։ Եւ. այն որ կամէրն թադաւոր լինել մե– 
ղօք Հայոց աշխարհին* ոչ երևեցաւ տեղի գերեզմանի նորա, քանզի 
իբրև զշուն մեռաւ, և իբրև զդէշ քարշեցաւ։ Ոչ յիշեցաւ անուն 
նորա ի մ էջ սրբոց, և ոչ մատեաւ յիշատակ նորա առաջի սուրբ 
սեզանոյն յեկեղեցւո^ն։ (\չինչ եթոզ չարիս զոր ոչ դորՆեաց ի 
կեանս% և ոչինչ մնաց ի մեՆամեՆ չարեաց որ ոչ անցին ընդ նա 
ի մա հո լան նորա։ *էրեցաւ յիշատակարանս այս վասն նորա առ ի 
կշտամբումն յանդիմանութեան մեղաց նորա, զի ամենայն որ զայս 
շուեալ դիտտսցէ՝ նզովս ի հետ ա րկցէ* ե. մի լիցի ցանկացող դոր– 
Նոց նորա» (Ե/յ|»յէ 247, 248)* Զարմանալի է որ Վ^ասակ չսպանուե– 
ցաւ, քանզի ըստ Եղիշէի *հատաւ վճիռ մահու ի վեր այ նորա՝ա, և 
ըստ Փարպեցլոյն% սուրբն *Հևոնդ երէց մարդարէական ոդւով ըսաՆ 
էր, *Եթէ դու կենդանութեամբ զդուխդ ի վերալ ուսոցգ ի Հայս 
տանիս% տեառն \Լստուեոյ ընդ իս չէ խօսեցեալն։ 
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10. ի պատմութենէ Փարպեցւոլն և ման ալանդ նզիշէիֆ 
*որ են մի միայն աղբիւրք, բառնանք ինչ որ վկայաբանական է 
մյամ անմասն հաւանականութենէ՝ կը համեինք սա պարզ պաա– 
մութեան։ ՍասաՆեանք որ զքրիստոնեայ Հայաստան հանելու համար 
հռսմէական ազդեց ութ ենէ մեՆամեճ պատերազմներ տուաճ էինք 

*4 ի վախ՛ճանի ջնջելով թագաւորութիւնը կապաՆ էին զմեՆ մասն 
երկրին սասանեան պետութեան հետ գրեթէ իբրև֊ նահանգ, տես- 
նելով տակաւին յազգին հզօր միտումն ի 8ոյնս անդր հաւատա» 
կցութեան պատճասւաւ խորհեցան քայքայել այս կապը։ 8ազկևրա 

ի վեր այ հնարից նախորգաց իլրոց-Հյապհոյ ք՝«^, Վ^ռամայ Պ*աիք 
8 ագկերաքւ Ա-յւյ» Վ^ռամայ Ն-ի, յաւել նոր հնարս շահելու նախս** 
րարներն իւր նպատակին, որ էր բանալ մուտ կրակապաշո ւթեան 

։ի Հայս« և տեսնելով թէ իւր գիտալորութեան խափանարար մեե 
էր արքժնութիւն կղերին՝ կոչեց հա( նախարարներն ի գուռն, 1ւ 

■ առալ նոցա հաճութիւնը մուՆանելու կրակապաշտութիւնն իբրԼւ 
տէրութեան կրօնք իրենց երկիր ներուն մ էջ, հաւասար քրիստոնէու֊ 
թեան։ Երբ այսպէս խաբուեցալ արթնութիւն կղերին թագաւորին 
հնարողութենէն, և կրակապաշտ ութիւնն ըստ սկզբան գտաւ մուտ 
ի Հայս՝ ուրիշ հնար չմնաց կղերին՝ բայց միայն յարուցանել զազգն 
ընգգէմ նոր կարգագրութեան, որպէս թէ քրիստոնէութեան ջնջումն 

• էր զոր կը պահանջէր Շազկերտ, մինչ հաւաստրութիւն էր որ կը 
պահանջուէր, և. ոչ ջնջումն առաջնոյն ի նպաստ երկրորդին գէթ 

-առ ժամն։ Ռղջոյն ազգն վառեցաւ ի սկզբան իբրև մի այր, վստահ 
յօգնութիւն քրիստոնեայ աշխարհին, որ չտեսաւ վտանգն այնպէս 
մօտալուտ՝ ինչպէս կը կարՆէին Հայք։ Ս/ւէ-ա և զրպարտութիւն 
է, թէ Վ^ասակայ սիրտն էր կանխաւ թիւրեալ ի կրակապաշտում 
թիլն աշխ արհային յուսով, և ի նոյն միտեցոյց զայլս։ 0 ակայն 
ստոյգ է, թէ միութեան ոգին արգէն առաՆ էր հաստոյր հարուա- 
Նը։ Թէ առանց արտաքին ձեռնտուութեան, մանաւանգ Տունաց, ի 
զուլւ էր յուսալ յաղթութիւն՝ յայտնի էր ամենուն• մարտիրոսական 
պսակի փառքը, որ կը թուէր լինել բարեպաշտագոյն մասին վերջին 
ակքնկալութիւնը՝ չէր բաւական պատճառ Վ^ասակայ պէս Հյառաջի- 
մաց* մարգոց բանալ գուռն անխորհուրդ ապստամբութեան, որոյ 

•վախճանն կ՝սպառնար աղէտ։ Վ^ասակ յետ կեցաւ ապստամբութենէն% 
<երբ ելան ի գերև ամէն հնարք կասեցուցանելոյ հակառակ կողմը, երկ- 
պառակութիլնը զօրացաւ, և պատերազմն եղաւ ներքին և արտա» 
քին միանգամայն։ Մեե եղաւ կորուստը• սասանեան վրէժխնգրու– 
թ՚իւնն յտգեցոյց զիւր ցասոլմնն, նախարարաց և կղերին պատուա• 
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կան ա գոյն մասը ձգուեցաւ յա տեսան անգութ Լւ մոլեռանդ իշխանոլ–֊ 
թեան. ելրն էր արսոր և մահ, որպէս և եդաւ իսկ1 

Վ^ասակայ վախճանին վրաԼ գրսւաՆներԷն սաչափ միայն կը 
թուի հաւանական, թէ 1Լասակ զրկուեցաւ իւր իշխան ութ են էն և 
սրսաուէն և մնաց յար Հունիս. զայս կը պահփնջէր Ցազկերտի հ ա– 
զաՀականութիւնը. թերևս նաև Վ^ասակայ նախկին միսւթիւնն 
չթուեցաւ հաճոյ թագա լորին և աւագանւո յն Արեաց։ ԱՀա Վար– 
գան անց պատմութեան համառօտութիւնը։ 

11, Փարպեցին և ԵղիշԷ կը կցեն այս պատմութեան երկայն՞ 
յալելուաե մը, ուր կը պատմուի նախարարաց ՓՀԱորն հանդերձ 
ՀահանայիւՀ, և այս վերջիններուն նահատակս ւթիլնն այնպիսի՛ 
պարագաներով որ կը փոխեն պատմութիւեն ի վկա յար անութ ի ւն 
կամ ի հոգևոր վէպ, ուր սաչափ միայն կին այ ընդունուիլ իբրև, 
պատմական, թէ 8ազկերա, յետ աՀԱորելոյ ապստամբ նախարար¬ 
ներն և տլՀևոնդեանս ի Վ^րկանս (452), (նահանգ Պարսից առ. հաս֊ 
բալային ափամբ Կասպից Նովուե^ եկաւ անձամբ հոն (454)* 4րրր 
հ^րթ ար ի պատերազմ ընդդէմ Փուշանաց, և տանելով զեոսա ընդ 
իւր յԱպար աշխարհ՝ դնել տուաւ Նիւշապուհ Հագարին բերդը։ 
\եպտր աշխարհ էր յարևելից հիւսիսոյ 1Լրկանից, և կը թուի լեաբ 
մասն Աւարաց, հզօր ցեզ սկիւթացի, որօյ մի մասն վեցերորդ դա» 
բուն գաղթելով եկաւ յարևելեան Նւրոպա♦ իսկ Նիւշապուհ, հա¬ 
լան ականս, պէս Հեկատոնբիւզոսն (Հարիլրդռնեանյ նախնեաց% էր 
Հագար մեն և ամուր, զոր շահաստան կքտնուանէ Փ արպեցին, այս• 
ինրն վաճառաշահ։ Շազկերտ յետ պարտելոյն ի Փուշանաց, հրա¬ 
մայեց զրահանայս իբրև մահապարտս ըսա օրի նաց Պարսից—վտսՆ 
զի ալերաՆ էին ատրուշաններ — սպան անել, հալան ական ապէս գըլ– 
խատմամբ, իւր տէրութեան վեշտասաներորդ տարին, այն է իբր 
457 ըստ հաշուոյ Փարպեցւոյն, եօթնևտասն ամօր յետոյ Հան 
զմա հն Ս,«< ակ այ և Մեսրոպայ. իսկ նախարար հ, իբրև լոկ մասնա֊ 
կիցՀ ապստամբութեան, յետ մնալոյ յա հա որս՝ արձակուեցան առ. 
Պերոզիլ, յաջորդաւ Շազկերտի, ինչպէս պիտի տեսնեն հ յետոյ։ 

13. պատ մ ութի ւն նահատակս ւթեանն Ղ^ևսնդեանց է լոկ 
վկայաբանութիւն, յօրինեալ անՆանօթէ ումերէ, յորմէ առած կը 
թուին Փ արպեցին և Եղիշէ՝ յայտնի է անմիտ բան ութ են էն այս եր– 
կուց. վերջինը, Նղիշէ, կսկսի մոգպետի մը հրաշալի գարձէն, ոը 
յայտնի նմանսւթիւն է դարձի բանտապետին Գորեոց առարելսց,. 
հալան ական ապէս մուՆեալ յիլրմէ։ 

13. Ը ստ պատմութեան Փարպեցւոյն% նախարար հ էին թուով 
երեսուն և մի. «I՝ տոհմէն \ձիլնեաց երկու եղբարր ք^աբկէն և 
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կուր, ի տոհմ էն Արեր ունեաց հև ր շապուհ և Նա լաս պ և Ննդին և 
1քեհրուժան և Պարդև և Տաճատ . ի տո հմէն 1ր ամիկոնէից Հտմա* 
զասպեան և Լամազասպ և֊ Արտաւազդ և Մուշեղ. ի տոհմ էն ^աւ/– 
սաբականաց Արշաւիր 1ւ Փ*աթ և. Վայւձայ. ի տո հմէն Աւքատու– 
նեաց ՎաՀաՆ և Առան ձար և. Առնակ. ի տոհմ էն Պնունեաց Աաօւք» 
ի տոհմ էն Դիմաբսենից Թաթուլ և 0 ատոլ, երկու ևս **Աովբ տոհ- 
մակցօբ. ի տոհմէն Անձևացեաց Նմաւոն և Աո աւաե« ի տոհմէն 
առաջին Առաւեղենից Փափուկ և Վ>ար ազդեն և Գատ. ի տոհմէն 
Մրերունեադ Ապրսամ. ի տոհմէն Մանդակունեաց ՕաՀա^ և ֆարս- 
ման. ի տոհմէն Տաշրացեաց Վ^րէն. ի տոհմէն (հոփսենից ք աբիկ և 
&ո հան5) է 

14. Իսկ բահանալբ— ալսպէս կ*անուանեն Փարպեցին և Ի)ղի– 
շէ էլՀյևոնգեանս-էին ութ՛ անձին բ. &Տէր Ծովսէփ կաթ՜ողիկոս ք 
Որ » ահակ (Իշտունետց եպիսկոպոս ք երանելի երէցն Տէր Ղ^ևոնդ, 
Տէր Մուշէ դրան երէցն ներշապհոչ ԱրՆրունեաց տեսան, Տէր 0ա– 
մուէլ երէցն Ա|)^այէ Տէր Աբրահամ սարկաւ ադ, Տէր Արշէն երէց 
Եղեդեկի և Տէր սարկալադն։ Մին միալն էր եպիսկոպոս ք 
ալն է ՍաՀ ակ, ևրկուրն սարկաւագ, Աբրահամ և մնա• 
ցեալբն էին երիցունբ, այն է լոկ բահանալ, բաց ի Ծովսեփալ, որ 
թէպէտ տակալին երէց% րնտրուաՆ էր լաթոռ ակալոլթիլն լետ ՚Մե– 
սրոպալ. ալսպէս կը թուի թէ ըստ պաշտաման մենի մասին նոցա 
Փարպեցին և Եղիշէ կը կոչեն զնոսա բա հան ալս. — ձքԼսոսա ութ բա– 
հանալԱք ասէ Փարպեցին, և զբրիստոսասէր կապեալ նախարարսն 
Հալոց... հրաման տալր թադաւորն Ցազկերտ խիստ կապանօբ պա¬ 
հել ի Վր կանի մինչև լամն վեշտասաներորդ թագաւորութեան 
իւրոլւ Ել լամին վեշտասաներորդի թադաւորութեան իւրոլ (456) 
Լրստ ստուդտգոլն հաշուոլ* երկու ամօբ լաո.աջ, 454) &տզ- 
կերտ չու արարեալ ամեն ալն բազմութեամբ իւրով խաղալր ի պա¬ 
տերազմ ի վեր ալ հուշանա ց. հրամալէր և զկապեալս Հալոց, զբա– 
հանալսն և զնախարարսն, խաղացուցանել ընդ իլր ի Վ^րկանէ։ ել 
ելեալ լԱպար աշխարհ, և եկեալ ի Նա հաս տանն որ անուանեալ 
կոչի *նիւշապուհ՝ հրամալէր պահել անդ զկապեալսն Հալոց, զբա* 
հանալսն և զնախարարսն ի դզեակ շահաստանին նիւշապուհՖէ 
Ալս չափ զգուշութ եան պատ՛ճառ, կը թուի լինել երկիւզն զոր ունէր 
Ծաղկե րտ, թէ դուցէ նախարարբ փախչելով ի Հալս% նորոդէին ա– 
պստամբութիւնը, մինչ ինբն զբաղեալ էր պատերազմաւէ Ըււա Փար– 
պեցւոլն% Ծաղկելւա չարաչար լաղթուելով կը դաոնալ ամօթով.- 
*Ղ»կուն եղեալ դաոնալը ամօթալից, կորուսեալ ի զօրաց իւրոց արս 
ընտիրս և ականալորս»• և մոզերն համարելով զալս պատեհ առիթ* 
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կը դրդռեն զթ ադա լորն տալ սպանանել զրահանալսն9 որպէս թէ 
ի պատճառս նոցա և ղաս ալն պարտութիւն9 վասն ղի մնացին նորա 
անպատիժ* - <Եւ թ ադալորին Աազկերտի տևսեալ զալնպիսի թեթե– 
ւութիւն Ն անականաց իւրոց՝ լանհնարին տրտմոսթիւնս ընկղմեալ 
ւէաշէր** * էւ մ ոգուց իմացեալ զսրտմտութիսն թագ ասորին՝..« սկսան 
խօսել րնգ թագա սորին և ասեն* Արեաց մի՛ լան ես ցին միտ ր 
հո լալլ խորհուրդ վասն վատ պատահմանց որ դիպեցտւ մեզ ի 
թշևամեաց, ալլ ի ցասմանէ աստոսաՆոցնյ որ կարի խիստ ղալրա– 
ցեալ են մեզ լազագս աստոսաեասպան րահ անալիզն Լալոցք որ վաղ 
արժանի էին մահոս9 և ձեր անփոլթ արարեալ կան կենդանի մին- 
շև ցալսօր*։ Շաղկերտ չէր ալն չափ անմիտ1 մինչև ըննալել զիսր 
պարտոսթիսնն ալնպիսի չնչին պատճառի $ և չթոսիր թէ կոստար 
սպանանել ղրահանալսն* րա\$ ստիպոսեցաս լերկիւղէ մոդուց9 րան– 
զի ըստ օրինաց րէշին Պարսից մահապարտ էին րահանալր9 իրրև 
ասերիչր ատրոսշանաց։ քԼկրակ սպանանել և զատրուշան ասերել 
ստէպ կը գտնենր լիշուաՆ ի հարցափորձս չ>ա հան ալից իրրե֊ մա• 
հապարտոսթևան լան ցան ր ։ \Լլսպէս Միհրներսեհ լառաֆնոսմ հար– 
ցափորձին ասէր ց\)ամուէլ երէց և ցԱրրահամ ստրկասադ, «որոց9 
ասէ Փարպեցին, զկրակն անցոսցեալ էր զ\ձրտաշատոս*. *(\րպիսք 
համարձակոսթեամր իշխեցէր գորՆել զալդպիսի մահապարտոսթեան 
գորՆ9 և ալնպիսի մեՆ կրակի իշխեցէր զձեռս ձեր*։ *Նարձեալ 
նոլն Միհրներսեհ ի լան գիմ անելն զՏովսէփ կաթողիկոս և զընկեր– 
սըն իբրև նոլն լանցանաց տէր՝ ասէր• ձՕրպիսի0 աներկիսզ համար– 
ձակոսթեամր զալդչափ րազոսմ մահապարտոսթիսն գիզեալ կոստե– 
ցէյ»» ասերելով զատրոսշանս և սպանանելով զալնպիսի ճոխ կրա՝ 
կանի*։ Շազկերտ վճռեց րա հան ալից գլխատումը, րտլց անապատ 
տեղ9 հեռու րաղարէն, հասանականապէս չկամելով կամ թերևս 
չիշխելով առաջի աչաց նախարարաց տալ կատարել ղալն ողրաէի 
տեսարան• թէպէտ9 ըստ Փարպեցւոլն՝ Տաղկերտի ալս ղգոսշոս– 
թեան պատճառն էր Նաեկել րրիստոնեաներէն սպանման տեզր9 
դոլցէ դալով նորա առն ոսին սպանելոց նշխա բներն 9 իրրև անդին 
մնացորդներ ընգդէմ պատահարաց։ Նաև հրամալսւեցաս լետ սպան¬ 
ման նոցա դնել պահապաններ տասն օր և ասելի ևս9 Հորպէս զի 
դիշատեալ ի թռչնոց ընկևսցի ալսր անդր ոսկրոտին ի գլուխ լե– 
րանց և կամ ի խորաձոր տեղիս րարանձալաց*։ Ննչպէս կ*երևի՝ 
վկտլաբաննք ո որ և էր՝ հնարեց ալս պարագան, որպէս զի լետոլ 
տար ցրոսել պահապանաց սրանչելեօր9 և ասոսցանել ոսկրոտին 
ի ձեռս րրիստոնէից։ Ըււա պատմոսթեանն՝ ձազկերտ գաղտնի պա¬ 
հելու համար նախարարներէն րա հան ալից սպանումը՝ ^անեց *^ամ– 
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^.աևք թէ պիտի արձակուէին նոբա ի Լալս* |ւայյ Ղ^ևոնդեանբ որ֊ 
պէս թէ աստ ուաՆ ալին լալտնութեամբ իմանալով թագաւորին Նք– 
պատակը՝ լալտնեցին նախարարաց9 մ արդար էանալով նաև նոցա մ օ– 

-աալուտ արձակումը♦—հճազկերտ տալը հրաման 1Հևհդենշապհոլ 
•ամբարապետի առնուլ ընդ իւր երկուս ևս ալլ օգնականս լալա- 
*պ.անւոլնք զՏէնիկան մալպեան արբունի9 (ւ ղՄովան անդևրձապետք 
յերթալ փութով լառ աջ բան ղինբն9 և հանել զսուրբ բահանալսն 
փ բանտէնք ուր էին կապեալբ նոբա և նա խարար բն Հալոց9 և տա• 

նել հեռի ի բաղաբէն լան կոխ և լանապատ տեղի9 և բառնալ զնո* 
.ււա ի կենաց։ ք՝ալց լօլժ պատուիրանաւ զգուշացուցանէր թագա• 
լորն Վ^եհդենշապհոլ՝ ոչ տալ ումեբ գիտել զճանապարհն ընդ որ 

•աանիցին9 և ոչ զտեղի մահուանն ուր սպանանրցեն զնոսատ ՝Փ՝անզի 
շուեալ է մեր9 ասէ9 ստսւգութեամբք թէ ՈԸՀ> ի մոլար աղանդն 
•են բրիստոնէից՝ խնդանք զի եթէ ոբ լոսկերաց անտի ալնոցիկ որ 
լա զագս Աստուեոլն իւրեանց մեռանին 9 լիւրում տանն ունիցի փոբր 
խրխոր ինչ վատ ինչ և խորամանկ ի նա և ի նորա տունս և ի 
սիրելիս ոչ մերձենալև զքնչ ևս ալլ աւելի տսեմ9 և զհարց և 

4ղմարց զարգս զոր արարեալ է մենաւ աշխատ ութեամբ, ՛ճիտ ակս և 
կա մ գտակս ինչ մարգարտոլ կարի մենագնոլ՝ կանալբ բրիստոնէիցգ 
չհամարին ինչ հանել լանձանց և տալ գնել փխրանս ինչ լոսկե- 
րաց ալնպիսեացն»> Ալս բանբ, զորս վկա լաբանն կը դնէ ի բերան 
Ջազկերտի՝ են հաւատացողի զօրութեան նշխարաց սրբոց9 ապա թէ 
ոչ9 զք փոլթ էր 6ազկերտի չյթոզոլլ որ ալն նշխարներէն հասա- 
նէին ի ձեռս բրիստոնէից։ *ՏԼալս ամենալն բանս լուեալ ի թագա- 
■ա֊որէն ամբարապետին Վ^եհգենշապհոլ լԱպաթ աշխարհին9 մտեալ 
է գզեկ շահաստանի Նիւշապհոլ՝ խօսէր բանս սուտս և տալր աւե- 
տիս նենգութեամբ9 թէ ար բալից ար բալ հրաման ետ ինձ զհալ 
երիցունսգ որ աստ ի կապանս են՝ արձակել լաշխարհն իւրեանցք 
ե. վասն ալլ ազատանոլն որ ի Հալոց են՝ պա լման արաբ9 թէ ես 
յորժամ գամ՝ արձակեմ ի կապանաց։ սուրբ բահանալբն ի• 
բրև լուան՝ իսկոլն գիտացին ազդեցութեամբ սուրբ Հոգւոլնք և ա՛¬ 
սեն ցնախարարսն ք թէպէտև կամ էր արգեօբ Վ^եհդեն շապուհ թա- 

^բուցանել զճշմարտութեան բանն• *\*ուբ ողորմութեամբն քրիս¬ 
տոսի արձակելոց էբ ի կապանացդ, և մեբ զօրութեամբ սուրբ Հո֊ 
պւոլն կատարեալ զտաղտուկ աւուրս կենցաղոլս պանդխտանոցիս՝ 
գնալոց եմբ ի բնիկ աշխարհն մերն։ 

13, Հրաման սպանման բահանալից կատարուեցաւ ալսպէս։ 
\)ամուէլ երէց և Աբրա համ սարկաւագ էին թագաւորին հետ ի 
բանակին, և նախ գլխատուեցան սոբա♦ —«Հրաման տալր Ցազկերտ 
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նախ զնոսա որ ընդ իւր բահանալբն էինէ զսոլրբ երէցն 11ամուԷլ 
և զսուրբ սարկավագն \Լբրահամք լաներևոլթ տեղի ինչ տանել 
զատ ի կարտ լան էն հեռի և անդ գլխատեր էազագս չգտանելոլ օւ– 
րոլբ ի բրիստոնէից և պատուելոլ զոսկերս նոցա»ւ *ք՝ալց լառ աջ 
բան զսպան անելն զնոսա ք կը լակելու վկա լաբանն) հրաման տալր 
գաք ձեռն կտրել զսրբոլն Աամուելիք և գնել ի ձեռին տեառն Ա* 
բրահամու. նոլնպէս հրամալեաց և զսրբոլն Աբրահամու կտրել ք<0^ 
ձեռննք և դնել ի ձեռին տեաոն Օամուելի. փոխանակ, ասէք գի 
իշխեցին ձգել զձեռս իւրեանց ի պատ ուա կան կրակն և սպան անել» 
ևւ ապա սրով կտրել զգլուխս նոցան < Նոլն հրաման տրուեցաւք աոէ 
վկա լա բանն ք վաոն եպիսկոպոսին ք^ասենոլ &՝աթկալ. —€&ետ ալս սրիկ 
դեսպանս հրամալէր առնել թագաւորն Շազկերտ լա զագս երան ե– 
լւոլ եպիսկոպոսին Ւասենոլ ք^աթկար որ կտլր ի կապանս լքԼսորես– 
տանի... հրամալէլւ սպանանել անդ էն և անհետ առնել զմարմին 
սրբոլն 9 լա զագս չգտանելոլ ուրուր ի բրիստոնէից ի պատիւ տանե– 
լոլ զոսկերս նոցա... |՝այւ| լառաջ բան զվախճան սրբոլն բերեցին 
նախ տան ջան օ բ զաւուրս բազումս զմարմին սրբոլն լոսկերացնք և. 
ապա ըստ հրամանի թագաւորին հատեալ սուսերաւ զգլուխն սպա–* 
նինն։ Նսկ մնացեալ բահանալբն ք որ էին ի *Նիւշապուհ ընդ նախա– 
րարսն% լանձնուեցան Վ^եհդենշապհոլ, որ երկու ընկերօբն որ լիշ– 
ուեցան վերտգոլննք տանելով զնոսա հարուստ ժամս հեռու ի բա– 
ղաբէն% կատարեց զհրամանն։ Աուանց համարելու հարկ էիշել մանր 
ինչ որ կը պատ մ է վկա լա բան ու թի լնն% համառոտեն բ պատմութիւնը։ 
՝$ս»հանալբք ինչպէս լիշուեցալ աստուաՆալին լալտնութեամբ իմա- 
նալով) թէ կը տարուէին ի մահ% ետնուցին նախարարացք եւ լետ 
անցուցանելոլ ամբողջ գիշեր մի աղօթիւբ 1ւ խրատներով առին 
հրաժեշտ, զոր կարի սրտառու չ կը նկարագրէ վկտլաբաննք եւ աեան 
գահ՚ճօբ9 որ մևՆ դժոլարութեամբ խորտակեցին լոտից և ի ձեռաց 
սրբոցն ահագին շղթաներնք որովբ կապես» լ կը դնէ զնոսա վկա լա¬ 
բանն) ի սահմանեալ տեղին.—«Եւ լուեալ զալնպիսի հրաման ի 
սուրբ բահանալիցն ամենալն նախարարազն» . • մինչդեռ ուրախա- 
ցեալ ց նետ լին... գալին հասանէին բազմութիւնբ դահ՚ճացն լամ¬ 
բս/րտ պետ էն ջահիւբ բազմօբ սաստկապէս լուցելովբ, բանդի ժամ 
էր հալուն խօսելոի ունելով ընդ ինբեանո բազմոլթիւն գարբնաց 
գորՆւովբ արուեստաւորութեան իւրեանցք սալիւբ և ուռամբբք 
կռանօբ ևւ խարտոցովբք խարտել և կտրել 1ւ ի բաց հանել զեր– 
կաթսն ի ձեռաց և լոտից և. ի պարանոցէ սրբոցն. և զոր ոչն կա– 
րասցեն կտրել խարտոցովբն% ուռամբբ ջարդեալ զբևեռ երկաթոլն. 
դնելով ի վեր ալ սալիցն բեկեալ հանցեն ի բաց։ ՝$անզի ստուարբ 
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էին և Նանունք քան զբնութիւն ամեն ալն երկաթոլ9 որով զալլ նա՝ 
հատակսն կապեին... և մանաւանդ շքւթալք սՍ1Ւո1 կաթողէկոս էն 
&ովսեփալ9 զոր ևս առավել ստուարադոլնս ասէին և անհեդեդս*♦♦♦ 

մատուզեալ դարբինքն և ի բազում ժամս ջանազեա լ9 և ոչ 
կա բազին* լետոլ ապա եդեալ ի վևրալ սա լիզն և ուռամբք ջարդեալ՝ 
հա զիլ զևրՆոլզեալ հան էին զերկաթսն ի մարմնոլ սրբոզն9 չարա- 
չար կոտորելով և վիրաւորելով զմարմինս նոզա:«♦» Եւ կատարեալ 
դահճազն զգորՆն ըւատ հրամանին՝ խազազուզանել ալնուհետև ի 
շահաստան էն զսուրբսն փութալին։ ♦♦ • Ջուէր ալնուհետև ամբարա* 
պետն Վ^եհգենշ ապուհ հանդերձ քահանա լիլ քն ի Ղէիւշապհոլ»«• և 
աո եալ զսուրբսն դահճազն՝ դնազին զբովանդակ գիշերն ընդ ան– 
կոխ անապատն, հես.ի ի գեղջէն որպէս պարսիկ հրասախաւ միով9 
1ւ թէ աւելադոլն♦ և ընդ Նազել առաւօտոլն հասանէին՛ ի տեղի 
մէ քարուտ9 առապարաձոր 9 ալազուտ• ի տեղի լոր ոչ հասանէր 
արօտականք և ոչ բնաւ անզանէր ընդ նա ուղևոր 9 վասն ոչ գիտե– 
չոլ երբէք ի նմա ճանապարհ9։ Ըսա Փարպեզւոլն՝ ոմանք ի սպա- 
ստւորազ քահանա լիզն և երէզք երկու կը պատրաստուէին երթալ 
ընդ նոսա լինել պաշտօնեալ9 թերևս և պսակակիզ նոզաք բալզ ար* 
գելուեզան անդեր ձա պետ էն*—«0 մանք ի սպասաւորազ երանն լեազկ9 
որք եկեալ էին ընդ նոսա ինքնակամ լօժարութեամբ լաշխարհէն 
Հալոզք ար բան եկել նոզա և սպասաւորել ի կապանսն9 որք և վի¬ 
ճակի բարւոլ մասինն լինել արժանիք տենչալին 9 և մանաւանդ ա– 
Ո֊աւել I՝*որէն երէզ9 որ էր ի գաւառէն Ալրարատու9 ի դեղջէն 
որում անուն էր (\րկովի9 և երանելին \Լբրահամ երէզ9 որ 
էր ի գաւաււէն Տալոզ9 ի դեղջէն որում անուն էր էԼենակս։ Տար 
տես եալ ^եհդենշապհոլ և որք ընդ նմալն էին9 և հարզեալ9 թէ 
Ղ՝ուք լո կազմիք9 և լուեալ ի նոզանէ9 թէ Օւք զհոդևոր տեարսդ 
մեր և զվարդապետս տանիք9 ընդ դոստ պատրաստ եմք երթալ ի 
կեանս և ի մահ՝ սրտմտեալ Վ^եհդենշապհոլ հրաման տալր բո.նա– 
րար ունել զնոսա և պահել անդէն ի շահաստանին՝»։ նք նստին 
երեքին իշխանքն։ (*ազ ի դահճազ և մուժիկ անուն ումեքէ9 որ է 
մի միալն աղբիլր ալս պատմոլթեան9 ինչպէս պիտի տեսնենք լե– 
աոլ՝ ոչ ոք էր մօտ-«Եւ արկեալ աթոռս երեզունզ իշխանազն՝ նըս– 
տէին9 ամբարապետն Վեհդենշապուհ9 և ֆնէկան մալպետն արքունի 
1ւ Մովան անդերձապետնք ոչինչ զգազուզեալ ումեք ի դեղջէն9 և 
ոչ ամենեզունզ զորս ընդ ինքեանս9 բալզ միալն երանելի ք^ուժկաւն 
և անօրէն դահճօքն որովք սպանանելոզ էին զսուրբսն• և կազու– 
զին զսուրբ նահատակսն լատենի»։ Սկսաւ հարզափոլւձն9 զոր երկալն 
կը լօրինէ վկա լաբանն 9 թէպէտ ալս եղաՆ էր կանխաւ &ի դրան 
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առաջի հազարապետին Արեաց Միհրներսեհի»։ ք&ովսեփ կաթ ծ զիկ ոօր֊ 
իբրև, գլխաւոր բահանայիցն՝ տուալ ալն հարցափորձին պատաս¬ 
խանդ բերանով 0 ահակայ եպիսկոպոսիդ բանգի նա միայն դիտեր 
պարսկերեն։ Աւլաջարկուեցալդ ասէ վկա յա բան ութի ւևն, նախ 8#^ 

սեփայ կաթողիկոսին ք ապա Ղ^ևոնդար ապա հուշեի և. Ար շեն այ 1ր* 
րիցանցդ և ապա ՝^ա^ա^այ, և հուսկ յետոյ 0 ահա կա յ եպիսկոպոսի 
հնազանդել հրամանաց թադաւորին.-«Ւ վեր այ ձերոց այնչափ յան֊ 
ցանաց և մահապարտությանդ ար բալից արբայ առ ձեզ կտրի ք»" 
րերարութիւն արարդ զի հրաման ետ և ասկդ Թէ հաւանին արե֊ 
գա կան և կրակի ևրկիր պագանել և զմեր օրենս յանձն առնուն 
պաշտել նոցա զմահապարտութիւնն թոզումդ և զա զատ որեարն ոբ 
կապեալ Է՝ արձակեմ ի Հայսդ և զիւրաբանչիւր ուրուբ զտէրու֊ 
թիլնն տամ և զգահ և զպատիւ։*** ՀՀայս ամենայն բանս խօսե– 
ցաւ Վ^եհդենշապոլհ հանդերձ ընկերօբն իւրովբ առ սուրբսն։ Հրա¬ 
ման տային երանելոյն 0ահակայ եպիսկոպոսին թարգմանել սրբոյն 
Շովսեփայ և. սրբոյն Ղ^ևոնդի և. այլոց ընկերացնդ բանգի սուրբ ե֊ 
պիսկոպոսն միայն դիտեր պարսկերենդ և. այլ ոբ ի սրբոցն ոչ գի֊ 
տերՊատասխանի տուեալ սրբոյ կաթողիկոսին Ցովսեփայ ասէդ 
թե Եղև հտրցմումնդ այգ ատեն ալ ի դրան առաջի հազարապետին 
Արեաց Միհրներսեհի. և լուեալ ի մէնջ զբտնս մեր և զկամս9 զոբ 
և թագաւորին գիտել ետ» նոյն են մեր ամենեցուն կամբ և բանբդ 
և ոչ փոխեմ բ զբանս մեր՝»։ Էլ որովհետև ամենեբին մերժեցին 
խրատըդ նտ մանալտնգ թշնամանս ևս խառնեցին ի բանսնդ - ըստ 
ո՝ճոյ նախնի վկայիցդ որ կը տեսնուին ի հին9 վկա յա բան ութի ւնս ք — 
կոչելով ոչ զիշխանսն միայն ք այլ և զթագաւորն Հան միտ», «կորու֊ 
սեալ»9 «ողորմելի բան զամենայն թշուառացեալս ի մարգկանե*է 
Հտպշետլ»դ «բանդագուշես*լ»ք Հպակշոտեալ բանիւբ»դ այլովբն հան- 
դերձ՝— համբարակապետն չհանգուրժելով այլ ևս՝ ելաւ անձամբ։ 
՚ճեղբեց եպիսկոպոսին ուսը մինչև դօտին♦ այլ նաք ասէ վկա յա֊ 
բտննդ ոչ միայն չանկաւ ի գետինդ այլ և յենլով միւս բազկաւն~ 

ի բար մի՝ կ՝աղօթեր> թեպետ արիւնը կը հոսեր գունդագունդ*— 
«էլ սրտմտեալ անօրեն երեցունց իշխանազնդ ոչ ևս առ ի յերկարսն 
հանդուրժել կարացեալ սրբոցնդ որպես շնորհ առնելով թագաւո֊ 
րին ընդ այնչափ թշնամանելոյ ղնաք յարուցետլ ինբնին Վ^եհգենշա֊ 
պուհ առաջի դորՆակցացն իւրոց՝ հար կան էլւ սուսերաւ զուս սրբոյ 
եպիսկոպոս ին 0 ահակայդ և հուպ ի դօտին մերձեցուցանէր էէվեք9*^** 
և սրբոյ եպիսկոպոսին ի սաստիկ հարմանեն ղրդուեալ ոչ դլորեալ 
անկան էր յերկիրդ այլ ի բարի մի յեցեալ հաստատեր* եւ որպես ի 
րերանոյ ամենայն սրբոցն սկսաւ ասել• Գոհանամբ զբե^*դ Փրիս֊ 
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աոս*** ընկալ զամենեսեան արժանաւորապէս զպատարագեալսս քր 
հոտ անուշից։ ք^էպէտև լորդեալ հոսէին վտակը արեանն ի վէրէ 
սրբոլն* սակայն կալր զօրացեալ ուժով շնորհօք հզօրին, որպէս զխ 
չիցէ բնաւ վիրաւորեար։ Տետոլ հրամալեցաւ գլխատել զկաթողի– 
կոսն* ապա հրաման տրուեցաւ դահճաց քարշել զՂ^ևոնդ ընդ քա¬ 
րուտն ընդ երկալա, մինչև քերելյալ բոլոր մարմինն• և մինչ կը 
քարշէին գնա* միլս մասն դահճաց գլխատեղին %ուշէ և զԱրշէն 
երիցունս և ք՝8ա^ա^ սարկալագ* Ղ^ևոնդ բերուեցտւ կիսամեռ, և 
դլխատուեցալ, նոլնպէս 0ահակ եպիսկոպոսք որոլ շունչը մօտ էր 
ի սպառել• — «Ապա հրամայեին և զսուրբ կաթ՛ողիկոսն Շովսէփ դըլ– 
խ ատել սրով։*** Նսկ լա զագս սրբոլն Ղ^ևոնդի հրաման ետուն դահ–֊ 
՛ճաղն անօրէն իշխանքն՝ մերկաղուղանել զսուրբն և քարշել ուժ– 
գին ընդ քարաժեռ կոպճուտ տեղիս լանջակողմանցն, և ալնպէս 
քարշեցին լերկար ժամս* մինչև զամենալն մարմինս սրբոյն գլան– 
քաղն և զթիկանղն քանղևալ քերեցին ի մորթոլն9 մինչև ոսկե բացն 
մերկանալ ի մորթոլն։*** Եւ. մինչդեռ կէսք ի դահճաղն քարշէին 
զերանելին Ղ^ևոնդ՝ ալլք կտրեցին զդլուխ սրբոլ երիցուն Մուշէի 
և զսուրբ երիցոլն Ար շեն ալ և զորբոլ սար կա լագին ՝8ա^ա^այւ*«* Եւ. 
ապա աշխատեալ դահիճքն որ քարշէին զսուրբն Ղ^ևոնդ աՆին ի 
նոլն տեղիս սուղ ինչ ոդւով ուր և ալլ սուրբքն կատարեցան, և 
անդ հատին զգլուխ սրբոլն սուսերաւ։**. Եւ. սուրբ եպիսկոպոսն 
0ահակ կալր ևս սակաւ ոդւով, զորոլ լետ վախճանելոլն ամենև- 
ցուն% կտրեցին զդլուխն սուսերաւ»* Յևա տլնորիկ մեկնեցաւ համ• 
բարակապետն ընկերօքն, թողլով ինն ղինոլոր պահապան, ընդ որս 
էր և մուժիկն*—«Եւ դնացեալ ի բաց ի տեզւոջէն Վ^եհդենշապհոլ 
և ալլ իշխանացն որ ընդ նմա էին* ընտրեալ արս ինն թուով թո¬ 
ղին ի տեղւոջն կազմ գինու, ընդ որս նախ առաջին ըստ Աստուեոլ 
ազդեցութեանն զերանելի մուժիկն ընտրէր ^եհդենշապուհ և թո– 
ղոլր աղաչելով, որպէս *է)ւաըի սեպհականագոլն և պիտոլ իւրում 
հրամանին։ 0^ու| հրաման տուեալ աս էին ց պահապան սն, թէ մին¬ 
չև ցաւուրս տասն և կամ ևս ալելի պահեսցեն զդուշութեամբ 
զդիակունսն, որպէս զի դիշատեալք ի թռչնոց րնկեսցի ալսր անդր 
ոսկրոտին ի դլուխս լերանց և կամ ի խորաձոր տեղիս քարանձա– 
ա֊աց, մինչև եկեալ անցցէ ի բաց կ սրաւանն արքունի * գուցէ, ասէ, 
եկեալք քրիստոնէիցն իրազգաՆ լումեքէ եղեալ դտանիցեն զոսկերս 
դոցա, և առեալ սփռիցեն լա մ են ալն քրիստոնեալս 

16. Հ ոս հարկ է ցուցնել, թէ ով էր մուժիկն, որոլ վկալոլա 
թենէն որպէս թէ առնուաՆ է ալս պատմութիւն։ Ւոսք իկս ալս9 
ըստ աւանդելոլ Փարպեցւոլն* էր անՆանօթ ոք ճանապարհորդ, որ 
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դիպուաՆքվ « կամ ման ալ անդ աստուաՆալին իմն տեսչաթեամբ, 
ընտանենալով Վ^եհդենշապհոլ* ւթ*ի ականատես նահատակութեան 
Ղյքւոնգեանֆւ Թայց էր նաք իբրև բարեպաշտ բրիստոնեալ վաճառա– 
կանք կանխալ Նանօթ նախ արարատ և բա հան ալի ց9 որոց լեզուն 
ևս դիաէր Սա գտնուելով րոտ պատահման ի Վբկանս, երբ 
իմպցալք թէ Վ^եհդեն շապուհ կը տան էր քահանաներն ի %խհօւ– 
պուհ նա հատակել զնոսա հրամանալ թադաւորինյ ցուցնելով գանձն 
ջերմ կրակապաշտ* լարեցաւ ի նա9 և լինելով նմա սիրելի ի ՜ճա¬ 
նապարհին1 մնաց աո. նմաք և լինելով ականատես մարտիրոսու՝• 
թեան վկալիցն% պատմեց լետոլ ալն մարտիրոսութեան պատ մ ու- 
թիւնըք պահելով աստուա&ալին իմն ազդեցութևամբ ի մտիք ինչ որ 
աեսալ և լսեց9 նաև սբանչելեօբ գողանալով նոցա ոսկրոտին բե– 
րաւ աո. բրիստոնեալս։ ԱՀա պատմութիւն Փարպեցւոլն* ձԶուԷր 
այնուհետև ամբարապետն ^եհդենշապուհ հանդերձ բա հան ա լիլ բն 
ի ր^իԼշապհոլ ի վեցերորդ ժամու աւուրն ընդ ճանապարհն որ է– 
լանէ ի Վրկանն։ Եւ. լուեալ զալս առն միոլ վաճառականի որ էր 
ազդաւ մուժիկ, որո( Ըստ օրինի վաճառական ութ եան շատ անդամ 
ճանապարհորդեալ էր ի Լալսք որ և զլեզու հալերէն խօսից բ**ջ 
տեղեկաբար դիտէր ք և էր ինբն ալր ի մանկութենէ իւրմէ կեցեալ 
առաբինի վարուբ9 եղեալ որդի բրիստոստսէր և հաւատացեալ Ննո– 
զացք որ և զերանելի բահանալսն Աքււոօւ^ււյ և զնախարարսն Հալոց 
որ ի կապանսն էին% լոլժ ընտանութեամբ գիտէր9 առ որս և բա¬ 
զում Նախս լրնչից և սպասաւորութիւն արարեալ էր մինչ ի Վ/քք* 
կանին էինք ոլշագրելով զամենալն օր և ակն ունելով մասին նըշ– 
խարաց օրրոցն ի կատարումն նոցա լինել արժանի* Սորա լուեալ 
զհրաման թագա լորին* ճեպով և անլապաղք ոչինչ զդացուցեալ ոլ– 
մեբ ք թողոլր զկաբասին ի մանկանս իւր և յընկերսք և իւր առեալ 
ի դրաստուց իւրոց գրաստս տոկանս և ուժեղս ք և նմանեալ առն 
կարաւանի գնալր ընդ ճանապարհ որ երթ այր լ\Լպար աշխարհք և 
ուղեկցեալ ճանապարհորդէր ընդ ամբարակապետին ընդ Վ1րՀք.էրծ– 
ղապհօլք ցուցանելով նմա զճանապարհալնն և լօթևանս ուր հանդ– 
չէին* բազում արթնութեամբ շուտութիւնս ք և հաճոլ եղեալ 
դենշապհոլ ամենայն դորՆ հպատակոլթեան 1°ուժկին% սիրէր գնա 
լոլժ և խնամարկելով ողջունէրք վասն զի Ա«ք|«ււրւ.աձր էր որ լաջոզէր 
պէրնւ Եւ. եղեալ համարձակապէս լընդոլնելութեան մեՆի իշխանին 
ընդ Ւ ուժկին՝ հարցանէր գնա լաղտգս գեղֆն նորա և Ննողտցնք 
թէ որպիսի՛ բ էին և ուստի՛։ Եւ Խուժիկն խօսէր ընդ նմա ալլա¬ 
բան ութի ւնս ք սուտ պատճառս և դիպողս ըստ առաջարկելոլ իրաց 
դորՆոլն։ Արդի եղեալ եմ եսք ասէյ Ննողաց օրինաւսրաց9 որբ ի 
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՝նախնեաց իւրեանց կրակի և արեգական հաւատարմապես եղեր ալ են 
»ք«յ զիս ի նոսա յանձնեալ է ի մ անկութենե իմմէք և նո* 

զա պահպանութեամբն կացեալ եմ ի միջի մինչև ցայսօր և կամք 
ճանաչելով յայտնապես յանձին իմում զաստուաեոցն օդնականոլ– 
թիւնն։ Այսպես բարեպաշտն է*ուժիկք որպես գի ստանար սրբոց 
նշխարներն՝ կը խաբե զ1Լեհդենշապուհ, կեղեաւորելով կրակապաշտ 
և նախանձաւոր պարսիկդ և միամիտ Փարպեցին կը ջանալ ար դա* 

Հրացունել գնա օրինակտւ Պօղոսի* ւՇիշելովք ասէք ևրանևլոյ Հ*ուժ~ 
՚ կին զպատճառադրութիւնսն վարդապետին հեթանոսաց Պօղոոիք որ 
երբեմն հաւատովբն փարիսեցի լիներ> և դարձեալ այ լուր հռոմայ- 
եցի, որ ոչ եր յալս ցան է ի ժամուն և ոչ միք այլ հաւատովբ Աւէ– 
տարանին բարոզ էր և վարդապետ ք և բա զա բա ւ՝ ի հիլիկեցւոց գա• 
֊ւաո֊են էր Տարսոնացի• բայց զմիտս լսողացն աո. վտյր ժի սալթա- 
բեցուցանէր այսր անդր, գի զճշմարտութիւն աճեցուցևալ հաստա- 
տեսցէ։ Այսպես և երանելի մուժիկն պար րո զա կան բանիւբ զմիտսն 
*Լեհդենշապհոյ խնդացուցանէր ի ժամ ունք որպես գի գիլր աեն– 
չանս տարեալ ի գլուխ կատարեսցէ ըստ կամի։ Նսկ ամբարապետն 
*Լեհդենշապուհ որպես թե յաստուաՆոց համարեր զպա տա հումն 
նմա ուժկին ք տեսանելով զայրն յամենայնի յաջողակք և առաւել 
վարկաներ հ աւատարիմ և ըմբոն գորՆոց իրացն լոր երթ այր* վասն 

■"րոյ և* չտայր թոյլ տոնն և ոչ ժամ մի հե/ւտնալ յիւրմէք այլ ի 
տուե և ի գիշերի մօտ ուներ աՈ֊ ի*֊Ը բազում յարգանօբ և սի• 
Ըովք և հաւատայր նմա զխորհուրդ թագաւորին և զպէաս դորՆոյն 

֊լոր ևրթայր♦ վասն զի ըստ յառաջագոյն ասացելոցն՝ Աստուաե էր 
որ տնտեսեր զիրսն ըստ իւրոց կամացն ի բակտումն և րոմօթ ւս– 
նօրինացնք և յօգուտ և ի փաո ս եկեղեցւոյ ի*֊ր**յ սրբոյ։.** Ապա 
պատճառներ երանելի մուժիկն պէաս ինչ գիւ֊ր տեսանել այլուր, և 
խնդրեր աղաչելով հրաժեշտ ի Վեհդենշապհ ոյ ♦ որով յամենալն 

Vկարեեաց հեււացոլցեալ զմիտս ամբարակապետին՝ առաւել հալա• 

տարմ ադոլն ցուցաներ նմա զինբն, գիտելով յազդեցութենե սուրբ 
■ Հոգլոյնք եթե չտալ թոյլ ԱււաուաՏր արձակել գնա նմա։ 
դեն շապուհ և բնաւ իսկ ոչ առնոյր յանձն 1Աել բանից է°ուժկինք 
այլ ասեր ցնա գաղտ, եթե որ օրինօբ սնեալ ես և կետս ի 
ի փառս կրակաց, ոչ կաս առ իս յօժարութեամբ և տեսանես զկո– 
րուստ անօրեն կրակասպան մահապարտացն և ուրախանաս։ Եւ. 
երանելոյ \**ուժկին լուեալ զայնպիսի բանս լամբարապետեն՝ մեՆաւ 
երկրպագութետմբ շնորհ ուներ սիրոյե Վ^եհդենշապհոյ 1ւ»«« խըե– 

ի Ւարձրելոյն շնորհել նմա ուշ և լայնութիւն սրտի, որով 
*արժանի էից ի գրել հաւաստեաւ ի տախտակս մտաց իւրոց որպես 

0ւցւէւ26շ1 Ե\/ 



- 194– 

լարձանագրի զա մ են ալն հարցմունս բռնաւորացն9 և զպատասխա– 
նիսն և զաղօթսն զոր իւրաքանչիւր ոք սրբոցն ի ժամ կատարման - 
մատուցանէր Աստուհրոլ, որպէս զի պատմէրլ ճշմարտապէս կարասցէ 
ի կարգի առ. ի հիշումն ամեն աքն հաւատացելոց լսողաց լազգս լա– 
ւիտենից ։. • ♦ Նսկ Վեհգեն շապուհ ի սկզյւանն ոչ համարէր արժանի 
պատմել Խուժկին զսուրբ քահանալիցն9 զոր ինչ գորՆելոց էր րնգ 
նոսա յ ալլ ասէր թէ ի Վր կան տան իմք և անտի արձակեմք»։ ^է" 
պէտ ըստ նսլն Փարպեցւոլն% արգէն լալտնաՆ էր նա Խուժկին9 
քժէ պիտի սպանոլէին քահանալքնք քանզի, ինչպէս տեսանք՝ կը 
լոլւգորէր զնա մնալ և Չտեսան ել զկորուստ անօրէն կրակասպան 
մահապարտացն»^։ քուլց փոխանակ երթալու ի Վբկան* կ՚երթտն 
անՆանօթ և անապատ տեղեր հանդերձ գահճօ ք, 1ւ Խուժիկ որ 
իբրև վաճառական հմուտ էր ալն տեղերուն% չիմանար գալը♦—։ 
«Եւ. երթային ալն օր ի գի*~ղ մի որում անուն էր Ո՝ևան9 հեռի ի 
նիւշապհոլ որպէս հրասախօք վեցիւք* գա գար էին անդւ մինչև, ցա– 
ռաւօտուն պահն։ Շարուցեալ ապա փութով գազտք երանելի Խուժ– 
կաւն և անօրէն գահճօքն գնացին րնգ անկոխ անապատն հեռի ի 
գեղջէն» • • ի տեղի մի քարուտ, առապարաձոր, ալազուտ ք ի տեղի լոր 
ոչ հասանէր արօտական % և ոչ բնալ անցանէր րնգ նա ուղևոր 9 
վասն ոչ գիտելոլ երբէք ի նմա ճանապարհ»։ ք՝ալց կ՛տզա֊ 
տէ զմեզ ալս գժուարութենէն ասելով9 թէ Խուժիկ ոչ թէ վաճա¬ 
ռական էր մ տեր մացեալ Վ^եհգեն շապհոլ9 ալլ էր էի զօրացէւ ար¬ 
քունի, վիճակեալ ի գասս գահճացն, և կ ալր ի սպա սու օրտպա- 
հացն հանգերձ գ որՆիական տանջանարանօ քն», ալս ինքն վերակա¬ 
ցու գահճաց և պահապան տանջանաց գորեիներուն։ Տալսմ կը 
միաբանի իւիք և Փարպեցին9 բանդի ասէ9 թէ լևտ նահատակու– 
թեան քահանա լիցն, երբ Վ^եհգենշապուհ կը մեկնէր ընկերներովս, 
և դի ակունք սրբոցն լանձնուեցան պա հա պան աց՝ Խուժիկի 9 իբրև֊ 
հաւատարիմ, կարգեցաւ վերակացու պահապանաց• — »Եւ գնացեալ 
ի բաց ի տեղւոջէն Վ^եհգենշապհոլ և ալլ իշխանազն որ րնգ նմա 
էին, ընտրեալ արս ինն թոլով թողին ի տևղւոֆն կազմ զինու, 
րնգ որս նախ առաջին ըստ Մստուեոլ ազդեց ութ և տնն զեբանելի 
Խուժիկն ընտրէր Վ^եհգենշապուհ և թողոլր աղես չեչով որպէս 
կարի սեպհականագոլն և պիտոլ իւրում հրամանին։ 0/ա|| հրաման 
տուեալ ասէին ցպահապանսն9 թէ մինչև ցաւուրս տասն և կամ 
ևս աւելի պահեսցեն զգուշութեամէ. զգիակունսգա։ Մինչ կը խոր * 
Ար Խուժիկ9 թէ ինչպէս գողանար սրբոց մարմիններն1 սքանչելի 
իմն դիպուաՆ 9 նման ալն մ որ պատահեցտւ ի լարութեան Փրկչին, 
ցրուեց պահապաններ ը9 և Խուժիկ կրցաւ գիւրալ և աներկիւղ 

0ւցւէւ26շ1 Օօօցե 



- 195 - 

բառնալ մարմիններն ըստ ի լրում ցանկութետն*–աԽւ մնացեալ 
անդ պա հա պան ա էյն ըստ հրամանին Վ^եհդենշապհոլ և Մովան ան– 
գևրձապետի և Բնիկանալ մալպետիք և կացեալը ղալն աւուրս՝ խոր¬ 
հեր ի միտս իւր երանելի մուժիկն, եթե զինչպիսի հնարիւը յու– 

ցանիցե Աստուաե ՛ճանապարհ առննք որով արժանի լիցի գողանա– 
լոլ զնշխարս սրբոցն լալլոց պա հապան ացն է Եւ մինչդեռ, երանելին 
լալնպիսի վտանգի կա1ր% լան կա րՆ ակի ի նմին աւուր լերեկորեալ 
գիշերոլն լիներ շարժումն մեՆ ի տեղւոջն* բոմբիւնը սաստիկը և 
ձալնը ահագինը լանդնգոզ հնչեինք կուտեալը բազմ ութիւնը ամ– 
պոց ղեր կինս եաեկեինք ձալնը որոտմանց և փալլատակուն ը զլե* 
րինս գողազուզանեինք և սիլն լուսոլ ըստ օրինակի ՆիաՆանի իջեալ 
լերկնից շուրջ պարուրեալ գնա հա տա կագ զմարմինս երափակերյ և. 
կորեանեալ լերկիր պահապանըն կիսամեռը լինեինք չգիտելով ալր 
զընկեր բնաւ արգեօը թե ուր ի$Է* որր ե– ^4րրֆ|քր* ոչ 
կարեին կալ հաստատունք ըանզի դողումն մեՆի շարժմանն ի վեր 

, ոստուցեալ զեոսա ընկենոլր լերկիր է և. ալս պես կըեալ ոտիւը 1ւ 
կարկեալ խօսիւը լինեին խորտակեալը ամենեըեան։ Նսկ զերանելի 
Խուժիկն աջ հզօրին պահեր անհոգս • ուրախալից մտօը փ առա լո¬ 
րեր քԱսուււաՏր) իմացեալ ալնուհետևք թե արգ հաստատ կատա¬ 
րին բազմաժամ անակեալ կամաց իւրոց խնդիրը։ Եք. կատարեալ 
միապես երկիւղիւ զգիշերն ողջոլն և զտիւն բովանդակ և զերկրորգ 
ևս գիշերն մինչև ի ժամ արեգական Նագման% և ապա լռեին 
ձալնը անգնգոցն հնչմանց9 և որոտմունը ամպոցն փարատեալ 
ցաՆնալին ք և դադարեր երկիրն ի շարժելոր և ցալտմունը փալլա– 
տակմանցն ամփոփեին լերևելոլ, և լիներ տլս լոկ շուրջ զտեղեաւն 
իբրև ասպարիսօը երկուը։ պահապանըն լահադին ապշութենէ 
թմրութեանն սակաւիկ մի ոգի առեալ աչս տՆԷին փախչելոլ ի 
տեղւոջկն* ալլ ի /ոլժ բեկմանէ սրտիցն լերկիւղե՝ ոչ կարեին կան¬ 
գնել լերկրենք լոկ հալեին և եթ ընդ միմեանց դեժյ և խօսել ինչ 
Ո1 կարեին։ ք՝ալց զինն ժամ ալ տւուրն երրորդի լարուցեալ երա– 
ՆելԷ Խուժիկն ք որպես թե կամ ալ կաղս ի կաղսք հա լելով զկնի իւր% 
փախչեր ի տեղւոջէն9 զի զեոսա զօրացուսցէ ի կանգնել և զկնի 
իւր հեռացուցանել ի վալրացն։ IIբոց տեսեալ զերանելի Խուժիկն ք 
զի երթալր խեկբեկս լընթացի՝ ուշաբերես։լը առ վտանգին զկնի 
նորս» սրանալին ի տեզւոլն» չիշխեցեալը բնաւ դառնալ և հալ ել է 
տեղիսն առ երկիւղի♦ և պնդեալը զհետ Վ^եհդենշտպհոլ և գոր– 
Նտկցտցն նորա փութալին• բալց երանելի Խուժիկն ընդ տլլ ճանա¬ 
պարհ որոշեր ի նոցանէն։ Եւ֊ հասեալ պահապանացն առ իշխանսն 
լաւուրն վեցերորդի յ պատմեին զսւմենալն անցս աղետիցն որ տն– 
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ցին ընդ նոսա զտիւ մի և զ գիշերս երկուս. զորոց զդոլն երեսակն 
աեսեալ Գենշապհոլ և ընկերածն նորա, և զանցս ահագին իրացն 
մի ըստ միոջխ լուեալ զարհուրեին9 և ապշեալք ի բազում ժամս 
հիանալին։ Խորհուրդ ի մ Էջ առեալ ոչինչ կար էին իմանալ հնարս, 
ք՜ա19 զպահապանսն ևեթ լոեցուցանել ջան ալին* չլալտնել ում եք 
ամենևինք և ոչ բնաւ լիշել ումեք զմահ քահանալիցն և կամ զալն• 
պիսի նշանաց երևմունս*։ Եւ ոչ ալսչափ միալն. ըստ վկալաբանին 
զարմանալով ըրիստոնէութեան մեն զօրութեան վրա է կը համա¬ 
րեին զանձինս մոլորեալ և կորուսեալ. -֊ ւՒալց ինքեանք միալն 
խոՀոճելով առանձինն զարմացմամբ որպես լանզգալութիւնն 
ընկղմեին9 ասելով Գևնշապուհ և ֆնիկան ցմիմեանս, եթե Ոչ 
են իրք քրիսաոնեից թեթև իմն և դուզնաքեալ. ալլ հաստատ 
մեն ե զօրութիւն օրինաց նոցա և հաւատոց, և մեր լանգիտոլ– 
թեան վնասեալ կորն չիմ ք և չզգա մը տ \՝սկ երանելի Խուժիկն գի– 
աոացեալ, թէ ցս*եոլց Աււտուան զամենալն կա սկան լամենալն կոզ– 
11 անցք ալլ և զպատասխանիսն իշխանացն լուալ զոր ինչ պա հա¬ 
պան ացն արաբին ք և թե ոչ որ աոնե փուԹ ոսկերացն սրբոց% ա– 
ռեալ ընդ իւր տասն ևս ալլ ընկեր, զորոց կարի՝ քաջ գիտեր զհա– 
ւատս քրիստոնէու թեանն* աււնուին ընդ ինքեանս և գրաստս, և 
ըստ իլրաքանչիլր անձին սրբոցն սապատս չորեքկուսիս։ Գնացին 
լռելեալն ի գիշերիք և մերձեալք ի վալրն* վրիպեին* ի աեզւոլն ուր 
մարմինը սրբոցն կալին $ քանզի լոլժ աղջամղջին եը գիշերն, և աչ– 
խատեալք աո. վալր մի* տրտմեինք անարժանս կարնեցեալ զանձինս 
գիւտի երկնաւոր գանձուն»։ Վ*կա լա բանն անտարակոլս դիտմամբ 
կու տալ Խուժկին երթալ ի մթան աոանց լապտերաց և ջահևրուք 
որպես զի մունանէ նոր սքանչելիս։ «եւ մինչդեռ, Հոսեք նոքա 
խռովես» լք լան էին ընդ տեղիսն* և ահա լան կա բնակի նմանութիւն 
լուստւոր արնւոլ սլացետլ հասանէր փրկնից, և իջեալ նստեր ի 
վեր ալ մարմնոլ սրբոլ առն 11սւււքււ^ոյ Ղ^ևոնդի. և լուսաւորետլ տե¬ 
ղիքն աոաւել ևս քան ի տուէ% երևեին լալանա պես մարմինը իւ– 
րաքանչիւր սրբոցն։ Եւ. նոցա ուրախալից սրտիւք զուարճացեալք 
երկհբ պա զանեին Տեառն \եստունոլ, և ձեոն ի գորն արկեալ ժո¬ 
ղովեցին զիւրաքանչիւր ոք լականէ ի մի մի սապատ 9 որպես նշմա– 
րեալ երևեր իըրե֊ *ԷԸով երանելի Խուժկին. լորոց բուրեալ հոտ ա– 
նոլշ ի մարմնոց սրբոցն* էցեալ զուարթացուցտներ զամենեցուն 
զգալութէւն խելացն։ Եւ բարձեալ վաղվաղակի գրաստուց* փոխեին 
լալլ աեղէ լան ա պատին, հեռի ի տեղւոլն իբրև երիւք պարսիկ 
հրասախօք, և գագարեալ աւուրս եօթն փոսն քաջ ցաննլոլ իրաց 
երկիւղին* ապա մաքրեցին զոսկերս սրբոցն լանուշահոտ մարմնոցն. 
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զոր և պատեալ արժանավորապես թ աղեին պատողով անդեն լա» 
նապատին ղգուշութևամբք և զոսկերսն առեալ բհրեին է շաՀօա– 

տաննք և աւոլրս բազումս ունեին առ. ինբետնս ի ՆաՆուկ*։ 
Ըււա Փարպեզւոլն՝ Խուժիկ աքն ոսկրներէն կը բաժնե հալա* 

տազելոզ։ ք֊տԼ9 նախ իբրև երախաքրի կը բերե կապևալ նախարար 
րազ9 որ ուրախութեամբ կքընգունինք համարելով զալն նշան իւ* 
րեանզ արձակման և դարձին ի Լալս*—(Ասքա լռելեաքն սկս անեին 
(Խուժիկ և ընկերբ նորա) տալ ոմանզ առաբինի բրիստոնեիզ որվէ 
ի կարաւանին էինք ՈԸՀ> ընդունեին հաշուելով դիւա փրկութես»Ն 
ոդւոզ և մարմնոզ♦ և ստիպով լիւրաբանչիւր աշխարհս տալին հսա֊ 
սուր անել վաղվաղակի։ զառաջին պտուղ աստուաՆաշլ/յորհ մե– 
Նի դանձուն բերեալ նախ երանելոլ Խուժկին մատուզանէր կապե– 

* լոզ նախարարազ Հա լոզ* ոքք էքք^1՜ արժանի եղեալբ ընդունեին 
զաքնպիսի փրկութեան զիւրեանզ զդիւտնք անդեն և անդ "ճանա¬ 
չեին։ թե ալզելութեամբ ալզ առնկ նոզա Աօւաււած*, և երբ և ե 
արձակին ի կ ապանազնք բարեխօսութևամբ ոսկերազ սրբոզն։ ըոտ 
բանի առն \ԼստուՆոլ Ղ^ևոնդի*։ 

Ուս Խուժիկ։ զոր Փարպեզին չհամարիր արժան կոչել ալս ա– 
նուամբ։ որ կը նշանակե Խուժաստանզի-բան զի բուն անունն եք 
անՆանօթ—պատմեզ կապեալ նախարարազն թե թևչպէս աստուա– 
Նալին խնամով լեալ սիրելի Վ^եհդենշապհոլ՝ արժանազաւ լինել ա– 
կանջալուր հարզափորձի սրբոզն և ականատես նահատակութեան 
նոզաք մինչև ի վախճանի ամփոփել զպատո լական նշխարսն*– 
€\)կսեալ ալնուհետև. մի ըստ միոջե պատմել կապելոզ նախարարազն 
Հա լոզ երանելի ալրն ՈստուՆոլ Խուժիկն 9 (զոր անուանել լալս մ 
հետէ Խուժիկ Նանրանամք և զանուն սբանչելւոլն ոչ ոբ հոդա– 
զեալ պատմեազ մեզ9 ալլ ամենադետն դրեալ պահե լօր մեՆ ալզե– 
լութեանն է և պար դև Է առատապես զվարձս վաստակոզ նորա ըսա 
հաճոլ ս անուան իւրոլ) ասեր և ոչ լո֊եք զխնամս մեՆամեՆս և զ՛։– 
դնութիւն հզօրին զոր արարեալ եք նմա, և եթե որպես ի Վ>արդ– 
գես լալտնեալ քրիստոսի զխորհուրդ թագաւորին Նանոլզ նմաք և 
ոլղեկզեալ առտֆնորդեազ նմա լ ուս ով։ ՈեՆարոլ• ասեր։ և հաւտ– 
տարիմ, առաջի Գենշապհոլ համբարակապետի երևեզոլզ ղիԱ։ մինչ 
զի աղաչելով զիս բռնի տանել անօրինին ի ձեռն հզօրին 0.սա«ւ– 
Նոլ ի տեղի տենչալի նահատակութեան սրբոզն։ որում կամազ հը– 
նարաւոր է ամենալև։ որ եղե արժանի տեսանել զամենալն՝ զոր 
ոչ կ արՆեի ԷԱ^լ։ և տեսանել մի ըստ միոջե՝ որում ոչ արժանի լը– 
սելոլ համարեի զանձն իմ« զհարզումն բռնաւորազն և զպատաս– 
խանիսն միոլ միոլ սրբոզնյ զաղօթս և զկատարումն զիւրաբանչիւր 
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անձին տեսի կարդալ, և լուալ* ահա արդ և. մենի մասին ձերոլ 
անձանձրոլթ խնդրելով ղիս անարժանս արժանի արար շնորհ սոայրր 
Նրրորգութեաննք մինչև, երկնաւոր գանձ ու. նշխարտղն սրբողն գտաք 
լինել բերող• փախոլղ ամօթով ղպահապանսն տագնապեալսք զար* 
հուրեղոլղ ղանհաւատ ղվերակաղուաղն ղսիրտսք ղրուեաղ ղանմիա 
թագա լորին զխորհուրդս և բարձրաղոլղ զանուն եկեղեղւոլ ի*֊րոք 
սրբոլ*։ Ա|օ համաո՜օտութիւնն էր, զոր I^ուժիկք ըստ Փարպեղւոլնք 
կը պատ մ էր հաւատաղելող• ղնոլն կը քիշէին ստէպ և կա պետ լ նա* 
խարարը, (քան ալանդ Արշաւիր Կամսարական, որմէ իբր թէ առնը* 
լով գրաՆ է Փարպեղին,—էնոլն խօսը և մխիթտրութիւն էր լաւէա 
կուպե լող նախարարազն Լաքող քելս և ի մուտս իւրեանղ, ի նստել 
ի տան և լ առներ ի տօնս և. քտմսագլուխս. զոր և. պատմեալ ան- 
քագ ղննութեամբ զուարճա ղուղան էին նորոգելով ղա մ են ալն մեզ- 
կեալ միտս լսոզաղնք և. հաս տատ էին ի հալատս արդարութեան• և 
մ տն ալանդ տէրն \Լրշարունեաղ ^\ամ սար ականն \Լրշաւիր.,. պատ* 
մէր անձանձրոլթ՝ հանապազ։ քԼոր և մեր լոլովագոքն լուեալ ի հրա* 
շալի ^ամսարականէն գրեղաը լօժարտպէս հոգալով ղոր թէպէա 
ըստ տկարութեան մերոլ ոչ եղեաը բա լական քիշել զբո վանդակն ի 
կարգի՝ ալլ և ոչ րնաւ գտեալ ան քուչը լապաղեալ մոո֊աղաը ինչ 
հուլանալով տ 

17. Մ^1ւ ղալս վալը Փարպևղին։ Գանը ալժմ Եզիշէիք որոք 
գլխաւոր տարբերութիւնները միալն խոստաղանը փշեր Ննչպէո 
Փարպեղին, նոլնպէս Եզիշէք որպէս ասէ% աո. ալ Ղ^ևոնդեանղ նա* 
հտտակութեան պատմութիւնն ի խուժկէն, իբրև, ականատես վկալէ, 
սա տարբերութեամբք որ Փտրպեղին աո֊աւ որպէս թէ լսելով ի 
բերանոլ \Լրշաւրի ^\ամ ստրականի ք իսկ Եղի չէ նոլն իսկ Խւ ժկէն— 
«Ա|<ւ երանելի մուժիկս որ արժանի եղև. ի ՆտՆուկ սպասաւոր լի* 
նել սրբողն 9 որ ինչ ի մահուանէն և տլսր ասաղաւ գատակնիը 
վճո֊իս ասորիկ% սա երկրորգեաղ մեզ ղամենալն կարդալ-ղչարաչար 
ըարշումնյ և զհարղ և զփորձ դատաւորաղնք և ղիւրաըանչիւր ան* 
ձանղ սրբողն զպատասխանիսն\ և զկատաբումն մա հոլան նողաք և. 
զա հա գին արհաւիրսն որ ,ի վեր ալ պա հա պան աղն անկաւք և ղհե* 
հենումն ըննութեան նախարարազն երեղունղ, և զամփոփումն սուրբ 
ոսկերաղն նողան։ Գալով հ1ուժկին անձին և պա չտաման՝ ԵղիշԷ բո* 
լսրովին կը տարբերի ի Փարպեղւոլն։ Ըււա Եղիշէիք ինչպէս քիչե* 
ղինը% մուժիկ ոչ թէ վա՜ճառ՜ական էր, ըստ գիպաղ իմն մ տեր մա* 
ղեալ Գենշտպհոքֆ որպէս պատմէ Փարպեղինք ալլ էր արըունի ղի- 
նուոր դահճաղ գասէնք և իբրև, ալսպիսի՝ եկան էր երեը իշխանազ 
հետ^ —մի է*ուժիկ անուն ի զօրաղն արըունիք որ ի հանուկ 
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>ունէր զդրիստոնէութիւնն և վիճակեալ էր ի դասս դահճացնք և 
կալր ի սպա սու. օրապահածն հանդերձ գորՆէական տանջանարանօդնք 
երկն եմ ոստ ի մ էջ դիշ երին և խառնեցաւ է դասս նոցա*** և ոչ ոդ 
է նոցանէ եհալ։ց$ եթէ 1*ւււ ով ես ընդ մեզք ոչ է տեր անցն և ոչ 
է սպասաւորացն*։ Նթէ ^ուժէկ, որպէս ասէ Եզիշէ, ւէր վիճա– 
կեալ է դասս դահ՝ճաց*% աւելորդ էր նոցա հար ցաներ թէ է1*ււլ ով 

*ես ընդ մեզ*։ 
Ոչ սակաւ կը տարրերին առ. երկոսին և հարցափորձդ թէ ըստ 

տկարդին և. թէ ման ասանդ ըստ նիւթոլն։ Ա/ւ Փարպեցւոլնք ինչպէո 
տեսան դ Վ^եհդենշապոլհ և. ընկերդ նորա ի կողմ անէ թագաւորին 
կր հրալիրեն զդահանալս ի կրակապաշտութիւնյ խոստանալով նե¬ 
րել նոցա և արձակել։ Աօ. ալս կր պատասխան է Շովսէփ կաթո ղՒ 
կոա, ցուցնելով թէ անհնար էր նոցա ընդունել ալն հրաւէրը։ 8ե– 
տոլ Վ^եհդենշապուհ կը մատուցանէ նոլն լորդորն առանձինն Ղ*է– 
ւոնդար որ նոլնպէս կը մերժէ համառօտիւք ասելով թէ չէ ար¬ 
ժան երկրաւոր դիլրութեան և փառաց համար տալ լաւիտևնակտ– 
նըք և թէ պատրաստ են մանաւանդ մեռանել 1ւ ազատել ալս ան– 
ցաւոր աշխարհէս։ 8ետոլ երբ Վ^եհդենշապուհ դարձետլ կը ջանալ 
լոԸզորել զնոսա բերանով 0ահակար որ էր թարդման% ՕաՀա^ լանձն 
Հառնուլւ խօսեր նա մանաւանդ կը լաւելու թ շնա մանս ևս իշխա– 
նաց և թագալորինյ ուստի և Վ^եհդենշապոլհ բարկանալով կը կր– 
*որէ սրով 0ահակալ բազուկը մինչև դօտին։ 

Ա«ւ Եղիշէի ևս նոլն հրաւէր կր մատուցուի դահանա լի ց լա– 
նուն թա դա լորին է ալսինդն ընդունել կրակի պաշտօնը և արձակ– 
՚ոէ-իլ պաաուով* չւաչց պատասխան տուոզն է ոչ 8ովս էփ կաթո- 
ղէկոս, ըստ Փարպեցլյւլնէ աԱ Ղյևոնգ ևրէց, որ կը խօսի ևրկալն 
բանիւդ, բոլորովին աննման բանիցն% զոր Փարպեցին կր դնէ ի բե¬ 
րան Ցովսեփալ։ 8ետ Ղյևոնդալ կր խօս էՀահ ակ արեգական և կրա¬ 
կի վրալ, փիլիսոփա լելով երկար և լանդիմ անելով կրակապաշտից 
կուրութիւնն հեդնութեամբ և թշեամանօդք մինչ առ Փարպեցւոլն 
ալս իմաստով խօսդ ամենևին չկալ 0ահակալ բերանը դրուաե։ 8և– 
տոլ Եդիշէ կր դնէ ի բերան *հենշապհոլ% Շահակալ եպիսկոպոսի և 
Շովսեփալ վրալ դովեստ9 և Ղյևոնդալ դէմ պարսալ։ Աո. ալս կը 
պատասխանեն երկալն բանիւդ նախ 8ովսէփ և տպա մանաւանդ 
Ղյևոնդ հոդևոր բժշկութեան օրինակաւ։ Փ արպեցին չդիտեր ոչ ալս 
գովեստն և պարսաւրք և ոչ Շովսեփալ և Ղյևոնդ ի պատասխան¬ 
ներն * չգփտեր նաև ոչ 0ահակալ դէմ վերջին խիստ հարցափորձըք 
որով որպէս թէ կամէր *Նեն շապուհ ստուգեր թէ արդարև Սահակ 

֊աւերեց ատրուշանն ի 0՝շտունիսք և ոչ 0ահակալ երկալն և հեդ– 
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նա կան պատասխանն ք ընդ որ զայրանալով Դենշապուհ կտրեց որով՝ 
0ահակայ աջը թիկամբն հանդերձ։ Լամառօտիւք ինչ որ բահա֊ 
նայից հարցափորձին և պատասխաններում» վրայ դրուաե է աո. 
Փարպեցւոյն և աո. ա մենևին միաբան։ 

Տա յանի անմիտ բան ութիւն կայ ի մ էջ Փարպեցւոյն և ^ղիշէի 
նաև տանջանաց և սպանման եղանակին վրայ* նախ 
վեց վկայր միանդամ այն պարանօբ կը բարշուին չարաչար ք մինչև 
չմնալ խայե ի մարմինս նոցափ—«Նախարարբն երեբեան հրամայե– 
ցին դահճացն իւրեանց կապել գոտս և զձեռս նոցափ և ա րկֆն պա– 
րանս երկայնս յոտս նոցա9 և երկու, երկու յեեցան և առին ի բարշ։ 
Ել. այնպէս ձդեցին և "ճողբեցին ընդ ապառաժ տե/յիսն քտրշելսվք 
ղի ամենևին խայե ոչ մնաց ի մարմինս երանելեծֆֆն»փ ուր ըսա* 
Փարպեցւոյն՝ Ղ^ևոնդ միայն կը բարշուիգ և Ղ^ևոնդայ միայն և ոչ* 
այլոց բտրշուելուն պատճառը կու տայՓարպեցինֆ վասն ղի €ղերա֊ 
նելի այրն \Լստուեոյ ղՂ^ևոնդ առաւելադոյն աս էին ամենայն Պար» 
սիկբ խրատտու և պատճառ լինել ամենայն իրացն Վ^արդանայ և 
դորեոցն՝ որ ի ժամանակին յայնմիկ դորեեցան յաշխարհիս Լայոց** 
Ըքքա Եղիշէի՝ մին ի բահանայիցք \Լրշէն, կը պրկուի այնպէս պըն– 
գով՝ մինչև կը ճարճատին ոսկերբնփ–*Լրամայեաց ղմի ոմն է կըրա– 
սերադունիցն յառաջ մատուցանել, երէց մի Արշէն անուն• կ՚ւպե– 
ցին զոտսն և ղձեռսնք և մեեաւ ուժով պրկեցիՆ» մինչև ճարճա» 
տիւն հատալ ամենայն ջզացն» և այնպէս կայր մեե ժամս յան¬ 
հնարին պրկոցսն** առ Փարպեցւոյն չիբ այսպիսի ինչ յիշուաե։ Ըւ#»»– 
^*գիշէի% երբ Պ՝ենշապուհ և ընկերբն կը լսեն նշամէերն^ որ որպէ»§ 
թէ կատարուեցան յետ մահուան սրբոցն՝ կը խօ&ին այսպէս. աՏՀքնէ 
դորեեսցուբք ղքնչ արասցուբ վասն անբնին աղանդոյն բրիստոնէիցնփ 
բան ղի մինչդեռ կենդանի էին՝ զարմանալի էր կէոձնբ նոցափ ընչա֊ 
տեացբ էին իրրև զանկարօտս, սրբասէրբ էին իբրև ղանմարմինսք 
անաչառբ էին իբրև զարդարադատսք աներկիւղբ էին իբրև ղան* 
մահս։ Եթէ ղայս ամենայն ասեմբ իբրև ղտդիտաց և իբրև ղյան• 
դդնևլոց ք իսկ ղայն ւլթ առնիցեմբյ զի ցաւոտբ ամենայն ի կարտ֊ 
լան ի աստ նոբօբ առողջանան փ և կամ որ մեես է բան ղամենայնֆ 
ոյր ոլրոլբ դի կանդնեալ երևեցալ ի կենդանեացք կամ բարբառ 
բանից ով լոլալ ի նմանէ։ 9>ի սուտ չեն մեր սպասաւորբնփ մեր* 
մեղէն իսկ հասեալ է ի վերայ ստուգութեան սոցա։ Եւ. եթէ կա֊ 
մեցեալ էր սոցա մարմնաւոր ինչ ադահոլթիլն ի ներբս խաոնել 
սակաւ մի ակնարկէին բրիստոնէից ի կա բալանիս^ ղկշիռ իւրաբան֊ 
չիւր մարմնոյ նոցա ոսկի առնուին։ *Նարձեալ և արբդ որ ի դի*–է 
չարչարեցանք ղի յայնժամ ցաւոտբ չէին և մեբ դիտեմբփ էխ 
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եթե ալսօր նշան մեՆ երևեցաւ։ Եթե լուռ. լինիմբ՝ ալս պես մեզ* 
և անձանց մերոց կասկաՆ իսկ ե։ և եթե տանիմբ զգոսա առաջի 
թագաւորինք լսելով նորա ի գոցանե զաքգ ամեն ալն մեՆամեՆ սրան» 
չելիս* գուցե և օրինացս մեր ոց քակտումն ինչ հաս անի ցե** Այ*՝ 
բանվ>ք որ կը ցուցնեն զարմացումն մեՆ ի նպաստ քրիստոնե"*֊*՜ 
թետն% անտարակոլս գիւա են Եղիշեի* *ք սովոր ե ա1ս ո՛ճով տալ 
խօսել թշնամեաց րրիստոնէութեան։ Մոգպետն տեսնելով իշխա– 
նաց ալս երկմիտ տարակոլսը կը պատասխանեմ «Եա պատասխանի 
մոգպետն և. աս է ցնոսա ♦ Ա՞չ զիս ոստիկան արարին ի վերալ ձեր* 
երկոցունցդ* զքյ ալգպես նեղեալ տագնապիր լանձինս ձեր• դուր 
զգորՆ ձեր կատարեցեր 9 և. զհրամանն արրունի ի գլուխ տարալր։ 

ևթէ հ տմբալդ ալդ լալտնեսցի, և հարցափորձ ինչ էինիցի ա– 
ռաջի արրալի՝ ալդ խնդիր մեր մոգաց ե♦ ԳՈ1Ք անհոգ լերուրք և 
մի ինչ աՆեր ղմտաւ*։ Տալսմ ևս չե միաբան Փարպեցին* առաջին* 
մ ասն է իշխանաց խօսելն ընդ միմեանս համբաւեալ նշանադսրՆու֊ 
թեան վր*սլ% ե տարբեր պատմուաՆ* իսկ վերջին մասն, ալն ե րա* 
ջալերել մոգպետին զիշխանսնք փարատելու համար զերկհւղ և գտա֊ 
րակոլս նոցա% բոլորովին կը պակսե Ա՛ո. Փարպեցւոլն։ \ձլսչափ տար– 
բերութիւն բա լական ե կասկաՆե լի ընել պատմութեան աղբիւրը* 
միթե մուժիկ ալլազգ պատմեց \ձրշալրի ^ամսարականի, որմե որ¬ 
պես թե ս»ո.աՆ ե Փարպեցինք և ալլազգ Եղիշեի։ ոք կը կտրՆեցունե 
թե աո.ալ ուղղակի Ււււ ժկէն, 

ՄեՆագոլն տարբերութիլն ի մեջ Փարպեցւոլն և Եղիշեի՝ է՜ 
մոգպետին դարձը9 որ ե նմանութիւն դարձի բանտապետին ^որ– 
Նոց առաքելոց (Պ՝որՆ* 25—34), և ղոր չգիտեր Փարպեցինէ 
Այս մեՆ տարբերութիւնը բա լական ե տալ կարՆելք թե երկու պատ֊ 
միչր* Փարպեցին և Եղիշե9 տեսաՆ չեն ղիրտր։ Ըսա Եղիշեի% նա- 
խարարր Հալոց և րահանալր տարուելով ի նիւշապուհ՝ կը լանձ֊ 
նուին րաղարին մոգպետին, անոլանի մոգոլթեամբ, որ սաստիկ 
կը տանջե զկապեալսն, մանաւանդ գքահանալս, զատելով զնոսա 
նա խարարներ են և դնելով ի խոնաւ և ի մութ բանտի ք տալով 
նոցա սակալ մի հաց և ջուր։ 8ետ նեզելոլ զնոսա ալսպես իբրև 
քառասուն օր, տեսնելով նոցա սլեդոլթիւնրլ կը կարՆԷ, թե սպա՝ 
սալորն երկն մին կու տար նոցա գաղտ ուտել9 ուստի կերթալ կըն– 
քել անձամբ զդուռն բանտին, և հաւատարիմ մարդոց ձեռօք կու. 
տալ նոցա ռոճիկ։ Ծակալն պահապան ք տեսնելով զնոսա տա կա լին 
առողջ և զուարթ* զարմանօք կը պատմեն մոգպետին, որ անձամբ 
երթալով գիժերի և նա լելով բանտին պատուհանեն% կը տեսնէ 
զնոսա լուսոլ մեջ♦ կը հիանալ և իսկոլն կը հրամալէ հանել սուր- 
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ըերն ի բանտ էն և պահել զնոսա ցամաբ վերնատուն մի« լետալ 
ինբն անձամբ երթալով յայցելութիւն նոցա% կսկսի ազօթել ընգ 

*նոսա։ Շետ աղօթիցն կը ննջենք բայց մոգպետն որ արթուն էր՝ 
կը տեսնէ յանկարՆ բոլոր տունը լուսաւորուաՆ, և լուսեղէն սան՛ 
գուղներ, ընդ որս կելլէին յերկինս գունդ գունդ զինուորներ, որոց 
մէջ տեսաւ յան ոլտն է զՎ^արդան ուրիշ ընկերներովք որ կը բերէին 
ինն պսակ։ Ե վաղիւն մոգպետը կը տանի սուրբերն հանդերձ նա- 
խարարօբ ի տուն իւ֊ր։ ուր կուզզուի ալազանք և մոգպետը կը 
մկրտուի հանդերձ ընտանեօբ։ Յետոյ կը հազորգուին կենարար 
խորհրգոյեք և կը բագմին ի սեղան մեՆ ուրախութեամբ։ Ւ ժամ 
ճաշոյն սուրբն Տովսէփ իբրև, երկնալոր ազգեցութեամբ կիմացու– 

թէ վազիւ նոյն ժամուն պիտի ընգունէին մարտիրոսութեան 
պսակը։ ք՝ոլոր գիշերը կ՝ անց ունեն աղօթիւբ, և ի Նազել սսւալօ– 
տուն դահիճներն հասնելով բանտին դուռը՝ կը մտնեն ներս և 
կը գտնեն զմոգպետն ընդ նոսա։ քԼարմանբ է որ բա հան այր ք որ 
աարուաՆ էին հանդերձ նախարարօբ մոգպետին տունը երեկոյին1 
աոաւօտունք ի գալ դահճաց, կը գտնուին բանտին մէջ մոգպետին 
հետ իբրև կա պետ լ։ Տիարդ և իցէ՝ այս լուրը կը հասնի բերանով 
Ղ*ենշապհոյ յունկն թագա լորին, որ կը հրամայէ նմա կոչել ղմոգ- 
պետն ի հարցափորձ, և եթէ գտնէ գնա յամառետ լ տալ սպանա• 
նել գաղտ, նոյնպէս կորուսանել զբա հան այսն։ Ըսա հրամանին կը 
կատարուի գորՆն։ ԱՀա բանբ Նղիշէի* ^Մոգպետն (*Նիւշապուհ բա» 
գաբին՝) որում յանձն արարեալ էր զնոսա Լթագաւորնբազում ան» 
գամ առաւե լ բան զհրամանն արբունի չարչարեալ էր զնոսա ք 
բան զի իշխան դենպետ էր \Լպր աշխարհին, և աււաւել ջերմագոյն 
էր ի մոգութեան։Եք. սնոտի կարՆիս ի մտի անդադար չարչա» 
րել զնոսա 9 զի թերևս առ. չժուժալ մարմնոյն նեղութեանց՝ լուայց 
ի նոցանէ բանս ինչ ողոբանաց։ Վւ/#սՆ որոյ զատ և որոշեաց ի նա» 
խարտրացն զբահանայսն, և հեռտցոյց ի նոցանէ բացագոյնք և 
արկ զնոսա ի ներբնատուն մի գէճ խաւարչտին։ Եւ հրամայէր վեց 
առն երկու բաշկէնս ժամէ ի ժամ, և դորակ և կէս ջուր, և ամե¬ 
նևին ոչ զոբ թոզոյր մօտ երթ ալ ի դուրս բանտին։ Եւ֊ իք֊րև ա– 
ւսւրս բառասունս այսու նեղէր զնոսա, և ոչ լուաւ ի նոցանէ բան 
թուլութեան% այլ իմն աՆ զմտաւ, եթէ ոբ յի*֊րոց Նառայիցն գաղտ 
եգիտ ինչ ի նոցանէ, և ի ՆաՆուկ տացէ նոցա կերակուր։ 
երթեալ կնբէր զերդ և զդուոն բանտին, և զկարգեալ ռոճիկն տայր 
չի*֊ր հալատարիմսն տանել նոցա• և արար զայս աւուրս հնգետա» 
սան։ Սակայն և այնպէս երանելիբն ոչինչ շտապեալ տագնապե– 
ցան, այլ մեՆաւ համբերութեամբ տանէին զճգնութիւնն, և ան• 
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գագար սազմոսիւք կաք էն է հանապազորդ պաշտամաննք և է կա- 
ոոարել աղօթիցն զուտ ր թագին գոհանալով սա կալիկ մէ հա նգչէէն 
խ գետնախշտի լանկովինսն։ Ե«^ պահապան քն որ է վեր ալ կապե– 
Հսցն կալին՝ լոլժ էին զարմացեալ ընգ առողջութիւն ան հի սան գու¬ 
յժ եան նոցտք իբրև, լսէին զանգագար հնչումն ձալնիցն։ ՎաււՆ ալ– 
^նորիկ պատմեցին լականջս մոգպետին և ասեն• Ոչ են արքն ալն 
չոկ առանց մեՆի զօրութեան. զի եթէ պղնձի մարմինս ունէին 
նոքա՝ արդ լոսՆեալ էր ի գէ՚ճ խոնասոլ անտի։ վազում ժամա¬ 
նակ ք են մերք զի լանձն է մեզ պահպանոսթիւն բանտիս* ոչ 
յիշեմվէ եթէ ի կապելոց ոք ամսօրեալ ժամանակ կեցեալ է ի 
տանդ լալգմիկ։*** ՏԼահի հարեալ եմք և քոլժ երկնչիմք, լորժամ 
տեսանեմք զալնպիսի անհնարին նեդոսթիսնս։ Եւ իբրև, զալս լոսաս 
մոգպետն՝ լարուցեալ ինքնին երթալր ի մ էջ գի շերին լերդ բան¬ 
տին։ Եւ. հալեցեալ ի ներքս ընգ մոսթ գիշերոլն, ալն ինչ լի– 
նէր նոցա ի պաշտամանէն հանգչել տեսանէր գանձն իւրաքան– 

^չիւր կապելոցնք զի իբրև զկանթեղ անշիջանելի վառեալ բորբո– 
քէր* $*ահի մեՆի հարաւք և ասէր ընգ միտս իւ֊ր* Հէքյնչ է ալս 
մեՆ սքանչելիքս* աստոսաՆք մեր ուրեմն եկեալ իջեալ են ի բանտս ք 
մւ նոցա փառաւորութիւնն լուցեալ բորբոքի։ Եւ. եթէ նոքա առ. 
Վւոսա ոչ մերձենան% մարգոլ լոկոլ անհնարին է զալսպիսի պալՆա– 
ռութիւն լուսոլ զգենուլ։ Եւ/ ալսպէս լուեալ էր վասն կեշտիս 

•ալսորիկք եթէ առ. լոլժ լիմարութեանն մոլորեալ ենք և ստութեամբ 
կերպարանին լտչս տգէտ մարգկան• թերևս և ալս տեսիլ ալնպիսի 

է։ Եւ. ոչ կարէր համօրէն կտլ ի վեր ալ իրացն երևման։ Եւ. 
մինչդեռ, լալսմ մտաց խոըհըւէէ էք՝ գարձեալ սուրբքն լիւրաքան– 
չիէ֊ր խշտեկացն կանգնեցան կացին ի սովորական պաշտամանն։ 
Յսւլնժամ ՚ճշմարտեալ գիտաց մոգպետն> եթէ ոչ ալլ ընգ ալլոլ 
տեսանէր որ երևեցաւն նմաք ալլ ի նոցունց լանձանց փալէր լու– 
յւաւորութիւնն։ Յալնժամ կրկին անգամ զահի հարաւ և ասէ• IVւմ 
ի կապելոցն եզև ալսպիսի լալտնութիւն* ես և ոչ զմի ոք ոչ գի¬ 
տեմ ք և ոչ լուեալ է իմ ի հարցն լառաջնոց։ Եւ. քանզի անհնա¬ 
րին շարժեցաւ ի մեՆ սքանչելեացնք և գոզալին ամենալն մար– 
մինքն% և թմբրեալ կիսամեռ լ/քնէր ի վերալ տանեացն մինչև լա– 
ալաւօտն* և ի Նազել լուսոլն իբրև զբազմօրեալ հիւանգ լարու– 
ցեալ երթալր ի վանս իւ֊ր։ աԷԼ և ոչ ում եք իշխեաց ամենևին 
պատմել զոր ինչ ետեսն։ Կոչեաց առ իւր զպահապանսն և ասէ 
էլնոսա♦ Երթալք հանէք զկապեալսն ի վերնատուն մի ցամաքա- 
գոլնք և անգ պահեցէք զնոսա զգուշութևամբք որպէս և ասացէքն• 
Մի ոմն ի գահ՜ճաց անտիք իբրե. լուաւ զհրամանս մոգպետին% 
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փութով ընթացեալ երթայրք իբրև մեՆ իմն տւետիս տաներ հոգար 
Լրամայեաց ձեզ, ասկյ ելանել ի ցամաք վերնա տուն մի* *»րիք 
վաղվաղակի և մի հեղդայք, քանզի և մ եք իսկ պաղատեցաք վասն՝ 
ձերոէ տառապանացդ։ Եւ#^ սուրբն Տովսէփ հեզաբար սկսաւ խօօել 
ընդ դահ՜ճապետին և ասէ* նրթ և ասա ցյիմար առաջնորդն ձեր* 
Տէ լուեալ քո վասն հանդերձեալ դալստեան Տեառն մերոյ և կամ 
վասն մերոյ հրաշակերտ շինուաՆոցն, որք մեզ կան պահին ի օկըզ* 
րանէ պատրաստութիւնքն, վասն սրսյ դիւրաւ համբերեմք մենի 
նեղոլթեանս առ. սեր այնր յուսոյ զոր տեսանեմք։ *** Նրրև լուալ 
զալս ամենայն բանս մոդպետն ի դահճապետ է անտի% խռո վհալ՝ 
պղտորեցաի միտս ի*~ր։ և հատաւ քուն յա չագ նորա զբաղում 
դիչերս։ Նսկ յա լուր միոջ յերիկուն պտհուն յարուցեալ երթ այր առ 
նոսա միայնիկ լո֊իկ* և ոչ զոք տռնոյր ընդ իւր ի սպասաւոբացն։ 
Ել. իբրև եհաս ի դուրս տանն1 հայեր ընդ Նակ մի ի ներքս և 
տեսանկր ըստ առաջին տեսլեանն* նոքա ի քուն կային խա– 
զազիկ։ Հեզաբար կարդաց յանուանէ զեպիսկոպոսնք քանզի քտջ իսկ՝ 
դիտեր պարսկերեն։ Նկն ի դուրս և հարցանէր* ես դու։ Ե«ր 
ինքն իսկ եմ, ասեք կամիմ ի ներքս մ տանել և տեսանել զձեզ։ Եւ 
իրրև եմուտ ի մ էջ սրրոցն% ոչ ևս երևեր նմա այն նշանն♦ և 
պատմեաց նոցա զերիցս երևումն սքանչելեացն։ Էո պատասխանի■ 
Ղյևոնդ երեցն և ասե♦ Աււսաւաէ՛ որ ասաց ի խալարի լոյս Նազել*** 
այսօր Նագեաց ի խաւարեալ միտս քո, և բացան տչք կուրացեալ 
ոդւոյդ*. • փութ աք մի հեղգա օ» դուցե դարձեալ կուրացեալ ընդ 
խաւար դնայցես։ Եւ. զալս իբրև ասաց՝ յոտն կացին ամենեքեանք 
ասելով զքառասներորդ երկրորդ սաղմոսն* Աուաքեա, Տերէ ՂԼՈ1Ո Քո 
և զճշմարտութիւն քո, զի նոքա առաջնորդեսցեն և աՆցեն զմեզ 
ի լեառն սուրբ և ի յարկս քո։*** Նսկ որ ձրին եդիտ զաստուաՆա– 
տուր շնորհսն՝ սկսաւ և նա առանձինն ասել* Տեր էո1ս իմ և կեանք 
իմ 9 ես յումե երկեայց* Տեր ապաւեն կենաց իմոց, ես յումե զո¬ 
ղաց այց։ • • * Պ*քԱ– Տեր ամենայնի*** մի որոշեր զիս ի սուրբ զառանցս, 
յսրս խառնեցայ։ *** Եւ. զայս իբրև ասացին՝ նմին իսկ ետուն կա¬ 
տարել զաղօթսն, և այնպես խազաղացեալ կացին ի քուն ամենե– 
քետն մինչև ի ժամ առաւօտուն։ Նսկ նորա յոտն կացեալ և ի 
քուն ոչ մ տաներ* ս»Ա զձեռս իւր ի վեր ամբարձեալ կայր յաղօթս։ 
Եւ. մինչդեռ ընդ երդ պշուցեալ հայեր* յերկինս՝ յան կա րՆ ակի տունն» 
լի եղև ի լուսոյն* և երևեցան նմա սանդուղք լուսեղեն ք, ւր 
կանդնեալ եր (է^) յերկինս յերկրե։ և դունգք դունդք զօրաց ե– 
լանեին ի վեր* և եր ամենեցուն տեսիլն նոր և չքնաղ և ահաւոր 
և սքանչելի փրրև զտեսիլ հրեշտակի։ • Ռ*–նէր և ղթիւ համարոյ ի 
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–միտս իլր զիւրարանչիւր գնգիգն զոր տեսանէր, էր որ զհազարի, 
Հր որ զերեսուն և զերիգ, էր որ զերկերիւրոգ և զերերտասա նէ9։ 
՛Ել ալեպէս մօտագսլԱս մերձենալր՝ մինչև, ՛ճանաչել նմա գերիս ի 
նոգանէ– զՎ^ար դան և զԱրտակ և գԻորէն* և ունէին ինն պսակ ի 
ձեուսն, խօսէին ընդ միմեանս և աս էին* ԱՀա եկն եհաս ժամ• զի 

–ե֊ սորա խաոնես զին ի գունդս մեր։*** Եւ. որում ոչ ևս մնա լա ր՝ եկն 
մրրևեգաւ և խաոնեգաւ, և եզև իբրև զմի ի զինուորագ քրիստոսի։ Այ» 
ևրիզս անգամ երևեգաւ չրնազ տեսիլս առնն երանելւոլ։ ՀԼարթոլգ 
զսուրբսն ի րնոլ անտի և պատմեագ նոգա զամենալն տեսիլն կար¬ 
դալ։ Իսկ նորա լարուգեալ կագին լաղօթս*** գութ ո ղորան ագ ար» 
կանէին աո աջի բարերարին, զի լսելի լիզի ձալն պաղատ անագ նո– 
գա, և Հաստատուն կազդեն ի վիշտս ճգանգն, զի մի զրկեսգին ի 
զանկալի պսակագն զոր ունէին սուրբրն ի ձեոս իւրեանգ, որպէս 
և. ազգեգաւ նոգա ի ձեոն Հոգւոլն սրբոլ, զի մերձեալ էր ժամա¬ 
նակ կոչման նոգա։*** Եք. րանզի ինքն իսկ մոգպետն իշխան էր 
աշխարհինք և նմա լանձն արարեալ էր զկապեալս .բազարին՝ վասն 
ալնորիկ և համ արձակութեամբ ընգ աո֊աւօտն <^անեալ տանէր 
լա՝պարանսն իւր* Լուանալր և սրբէր զնոսա ի չար չար անագ բան¬ 
տին9 աոնոլր զջուր լուագման սրբոգն և արկանէր զի*֊ր մարմնովն։ 
(\ւղղէր ի տան իւրում ալազան, և ընգոլնէր ի նոգանէ զսուրբ 
մկրտութիւնն* հազօրգէր ի կենդանարար մարմինն և ի րաւիչ 
արիւնն Տեաոն։*** %նէր և քէսա մարմնոլ աո աջի նոգա սեղան 
կերակրոլ, և մխիթարութեան բաժակ մատուգանէր նոգա, և միա¬ 
բան էր ընդ նոսա հագին օրհնութեան։ * * *քԼգիշերն ամեն ալն սաղմոսիւր 
ի գլուխ տանէին* իսկ ի ժամ աոաւօտուն աս էին ամեներեան* 
գեա, Տէր, զողորմութիւնս րո% ոլր ՛ճանաչեն զրեզ, զարգարութիլնս 
վ>ո% ուղիղ են սրտիւր։ Եւ. անգէն վաղվաղակի հասին գահիճրն ի 
դուսն բանտին* մտին ի ներրս և տեսին, զի որ լաոաջ մոգպետն 
էր, և նմա իսկ լանձն արարեալ էր պահել զնոսա% նստէր ի մ էջ 
նոգա և լսէր ի նոգանէ, նա և րաջալերէր զնոսա չերկնչել ի 
մահուանէ։ Իբրև տեսին զմեՆ սրանչելիսն գահիճրն՝ լսլժ զարմա¬ 
զան ընգ իրսնք ալլ ոչինչ իշխէթ* հարգանել գնա* բա1$ չորան և 
պատ մեգին ^ենշապհոլ, որում լանձն արարեալ էր զչարչարանս 
սրբոգն։ Իսկ նա իբրև լուաւ ի գահճագն արրունի% զա հի մեեի 
հարաւ ի միտս իւր։*** Ե ՆաՆուկ խօսէր ընգ մոգպետին*** և իբ¬ 
րև ստուգեագ, եթէ ոչ րակտի ի սրբոգն հաւանութենէ%*** փութա– 
գաւ, և ինրն երթեալ պատմէբ թագաւորին զամենալն որպէս 

■զիարդ լուաւ ի նմանէ։ Եա պատասխանի թագաւորն և ասէ գ*Նեն– 
շապուհ* Մի՛ որ ամենևին լուիգէ զալդ է րէն, մանաւանգ վասն 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 206 - 

աեսլեանն մեեի որ երևեալ ե նմաւ»«« Եւ այժմ իմ ե ^1րք երգումՆ 
տուեալ յ անմահ գէսն♦ նախ զգառնացհալ էրերն կոչես» աո.աջի բո։ 
Եթե հաւանեսցի սիրով և. զղջաք եալ ապաշաւեսցե% մեեարեաջիբ 
գնա պատողով ըստ աո.աջին կարգին» ապա թե ոչ հաւանեսցի և. 
ոչ կամես ցի անսալ բանից իմոց՝ յարուսջիր ի վեր ալ նորա բազում 
ամբա ստանս յաշխարհե անտիք ղի վնասակար գաղի ւիքս տրբո» նի**+ 
և ընկալցի զմահ թշուառութեան։*** Եք նստաւ Գեն շապուհ ար– 
տա բոլ բանակին լատենիք հեռի երկոտասան հրասախաւ։ Լար ցան Էր 
ցմոգպետն և ասէր• Նշխանութիւն առի վասն բո, ոչ միայն բանիւ 
հարցանել, ալլ 1ւ ամենայն հարուաեովբ տանջանացէ Մինչչև ձեոՆ 
արկեալ է իմ ի բեզ բնկալ զմեե արանս, խնայեա ի պատուակաՆ 
ալիսգ* թող անգր ի բտց զբրիստոնկութիւնդ, զոր ոչ ունեիր ի 
բնէ, և գար ձիր անզեն ի մոգութիւննէ Եա պատասխանի երանե– 
լին և ասէ* Սեշ աչեմ զրեզ, ակր, որ յառաջ իբրև զհ ար ազատ 
եղբայր հաստատեալ էիր յաչս իմ, և. այսօր թշնամի կատարեալ* մի 
ըստ առաջին սիրոյն գթար դու յիս, այլ կատարեա ի վեր այ իմ 
զկամս չարութեան թագաւորին ձերոյ. և որպես առեր իշխանս*–֊ 
թիլն ի վեր այ իմ՝ գատեա զիս։ Ցայնժամ իբրև ետես Գենշապուհ, 
եթե առ ոչինչ զսպաոնալիսն արբունի համարեքաւ, և ոչ ոզոբա- 

նազ երեսս ինչ արար, և բան ի եաեուկ՝ յայտնի ևս կամեր զի 
խոսես ղի՝ կատարեաց ի վեր այ նորա ըստ խրատուն արբունի• գաղ¬ 
տագողի ընկեք ալ նա ի հեռաւոր օտարութիւն»։ 

18. Օրչտփ և ջանան Փարպեքին և Եղիշե հաւատացուցանեը 
մեզ, թե վկայաբանութիւնն Ղ^ևոնգեանց իւր բոլոր մասերովն, եր¬ 
կայն հարցումներով, մանր մանր պատասխաններով, լի մանաւանգ 
ի վեր բան զբնութիւն նշանօբ, է արգեամբ կատարուաՆ, և ակա¬ 
նատես, ականջալուր վկայէ, որպիսի էր անՆանօթն Ւ*#ււ. ժիկ, ա~ 
ւանգուաՆ՝ զորեն ինբնին բաւական է ցուցնել, թե վկա յարան ու¬ 
թի ւնն այն է բարեպաշտ բրիստոնէե յօրինեալ հոգևոր վէպ» 
մուժիկն ոչ այլ ինչ է՝ եթե ոչ վիպասանական անձն։ Ձ*այս կբ 
թուի ակնարկել ակամայ Փարպեցին յասելն, թե €զանուն նորա ոչ 
ոբ հոգացեալ պատմեաց մեզ, այլ ամենագետն գրեալ պահ է յօր 
մեե այցելութեան*• ապա էր անեանօթ ոբ, և մուժիկն ե էոե 
պիտակ անուն։ \ձւելի մեե տարակոյս գոյութեան V* ուժ կին այն ե 
մանաւանգ, որ այն վկա յա բան ութ են էն դուրս յիշատակութիւն չու– 
նինբ ուրեբ այս անձին վրտյ։ Եղիշեի սա վկայութեան մ էջ* «Աք» 

երանելի մուժիկս երկրորգեաց մեզ ամենայն կարգաւ՛», եթե մեզն 
տռնունբ Եղիշեի վք*այ այնպես, որպես թե Եղիշե ուղղակի Հ*ուժ» 
կէն լսելով գրեց՝ ապացոյցն չհամարուիր դարձեալ վալերհ այնու 
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եի Եղիշե։ ո ոք և ե —ատենադպիր Վ^արդանալ, միալնակեացք եպէս~ 
կ99պոս կամ թ՜երևս պիտակ անուն՝ կասկաՆելի ե անաչառ. քեն ադա–՛ 
տութեան առջև իւր Պատմութեան վարկատուն բնու թեան համար։ 

19, Փարպեցին և Եղիշե նոր յաւելուաՆով, դարձեալ մեն 
տարբերութեամբ, կը պատմեն Ե*բրտհտմու և Նորենալ խոստովա֊ 
նողական կեանքն լետ նահատակութետն Ղ^ևոնդեանց* Այս երկու, 
1*ըիՏէ§ւ^§Ք9 ՈՐՈ99 ինչպես պատմեցինք, չտրուեցաւ թոԱ ևրթալ 
զհէրտ վարգապետազ իւրևանզ* մնազաՆ էին ի ՚Նիւշապուհէ Ըաա 
Փարպևդւոքն՝ լետ դարձին Շազկերտի ի Վրկանս զկնի ձախող պա¬ 
տեր ազմինք երբ թոլլ արուեցաւ սպասաւորաց նախարարաց և ալլոց 
որ եին ընդ նոսա երթալ լո և կամեին՝ Ե*բրահամ և Նորեն երթալով 
ի Վ^րկանսք ուր եը լալնժամ *հենշապուհ՝ կր խնդրեն ի նմանե տալ 
նահատակել և զնոսա ըստ օրինակին վարդապետ աղ իւրեանց* և 
Շազկերտ կը հրամալե պաշտօնեին՝ ստիպել ղնոսա լուրացութիւն, 
և եթե չան սան՝ խեղելով ղրկել ղնոսա լԱսորեստան ի մշակութիւն 
արբունի։ *Նեն շապուհ լետ կար՛ճ հարցափորձի դտնելով ղնոսա լա– 
ւէառ՝ կը ղրկե քԱսորեստան ականջատ։ Նորեն կը մեռնի լետ ամաց 
ինչ, իսկ Ե*բրահամու թսԱ կը արուի \Լսորեստանի քրիստոնետնե– 
րէն ողորմ ութ իւն ժողովելով տանել նախարարաց, և ի վախճանի 
կ՚ընդ ունի հրաման դառնալ ի Հալս, ուր իբրև արդարև խոսասվա- 
նոզ ընդունուելով պատուով1 կը ձեռնադրուի եպիսկոպոս Ւղնու– 
նեաց, և կը վախճանի ի բարւոք Ներութեան* -օւՄտեալ թագա– 
ւ֊որին Տազկերտի Լի դարձին ի պատերազմ ե^)* ** լոսաանն Վ^րկան՝ 
համ ար ձա կութ իւն տալր նախարարազն Հալոց որք ի եին ի 
կապանս Լի Ղւիլշապուհ)՝ արձակել զմանկունս իւրեանց և կամ զալլ 
ոք որ ընդ նոսա եին% ի պետս արբանեկութեան լո ՚ և կամիցին։ 
$*որ լուեալ երանելի երիցունքն Նորեն և \Լբրահամ՝ փութով ի 
Վ^րկան հ աս անեին, և անկե ալբ հրա պարակալ աո. աջի ամբարապե¬ 
տին %ենշապհոլ բողոք բարձեալ ասեին* **էՆու բռնաբար հրամալե֊– 
ցեր արդելուլ զմեզ ի *Նիւ շապուհ** * և սպանեք զվարդտպետս 
մեր* կամեցարոլք և ի վեր ալ մեր տալ ղնոլն հրաման։* * * Ս՝տեալ 
ի ներքս Լ^ենշապուհ^ պատմեր թադաւորին Շաղկերտի զամենալն 
զբանս և զխնդիրս երանելի երիցանցն* և թադաւորն հրաման 
տուեալ ասեԵրկիր պադցեն արեգական, և պատուեալ ղկրակն՝** * 
արձակեսցին լաշխարհն իւրեանց* ապա թե չհաւանեսցին՝ պատու¬ 
հաս կրեսցեն խեղութեամբ, և երթեալ լ\Լսորեստան մշակութիւն 
արասցեն ընդ արքունի ւքշակսն։ * * * Եկեալ %են շապուհ ասաց ցերա~ 
նելի երիցունսն*** զհրաման թադաւորին*** և լուեալ պատասխա նի 
աներկիլղ* * * կատարեաց զհրամալեալսն ի թ ագաւորեն* կտրեալ ղեր֊ 
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մլո ցունց ականջսն՝ ետ տանել լ\Լսորեստան ի դաւառն որ անուա- 
նեալ կոչի Հյաբոլլ (Հյ ահուդ՝ ըստ կաԼ անդ նոցա ի հար* 
կիէ և առնել մշակութիւն արքունի։*,.. Եւ. լուեալ զալս հասա տա* 
ցելոց աշխարհին՝... ընդ առաջ ելին նոցա խնդութեամբ.. . նա և 
զկարասի իւրաքանչիւր ոլրուք րերեալ դնեին առ ոտս երանե- 
լեացն։... Երանելի երիցանցն ընկալեալ լըեՆտլիցն հաւատացելոց.»« 
տալին տանել կապելոց նախարարացն Լալոցէ * * * գի երանելի 
երէցն \Լբրահամ առեալ գտուրս հարտւալին կողմ անցն \Լսորես տա* 
նեացն տարեալ մատակարարեր կապելոց նա հա տա կացն ։. • • ^Հեցեալ 
•ամս երանելոլ երիցոլն Խորենալ՝ անդեն լ\Լսորեստանի վախճան էր* 
Նսկ երանելի երեցն \Լբրահամ երաշխալորութեամբ հաւատացելոց 
աշխա րհի՚ե, որք զտունս իւրեանց և. զարարս փոխանակ ընդ հարկի 
նորա դրեցին լարքունիս, արձակեալ ի Հալս... և ձեռնադրեալ լաս- 

• տէ.ճան եպիսկոպոսութեան աշխարհին Ւզնունեաց՝. .. վախ՞ճան Էր ի 
նմին կարդի ի բարւոք Ներութեան»* 

20. Շալսմ ևս կը տարբերի ի Փարպեցւոլն ԵղիշԷ։ ԽնչպԷս 
տեսանք առ. Փարպեցւոլն՝ \Լբրահամ և ԽորԷն երթալով անձամբ 
առ Դեն շապուհ ի Վրկանսք ուր կը դտնուէր նա լետ դարձի թա* 
գա լորին ի պատերազմ էն Փուշանաց՝ խնդրեցին նահատակել գնոստ 
ևս, և Դեն շապուհ հրամանաւ թագա լորին կտրելով զականջս նո* 
ցա՝ ղրկեց ի գորե արքունի մշակութեան լ\ձսորեստան9 ուր մնա• 
ցին նոքա շատ տարիներ$ մինչև մեռաւ Խորեն, իսկ Աբրահամ 
երկրին քրիստոնեաներուն փրկանօք արձակուեցաւ ի Լալս, և եղալ 
եպիսկոպոս Ւզեունեաց։ Աու ^*Ղէ1^է ՀՒք լիշատակութիւն Դեն* 
շապհոլ. դահճապետ ոմն դալով ի *Նիւ շապուհ լետ նահատա» 
կութեան Ղ^ևոնդեանց՝ կը տանջե շատ քրիստոնեաներք կը կտրէ 
ոմանց ^իթը։ ոմանց ականջներն > և կը զըկէ լԱսորեստան ի 
մշակութիւն արքունի։ Դալով առ Խորեն և Աբրահամ՝ կը հար- 
ցունէ։ թե "վ ենք և իմանալով թե էին լաշակերտաց \ևոն* 
դե անց՝ կը դատէ զնոսա լանցաւոր իբրև ապստամբներ ու աշակերտ• 
ներք և լսելով ի նոցանէ խիստ պատասխաններք զորօրինակ էշուն 
անպիտան»» *ընդ վաքր հաջող*է Հորդի սատանալիա, ալլովքն հանդերձ՝ 
կը բարկանալ9 և տալով քւարշել զնոսա և ապա գան հարկանելով 
սաստիկ՝ կը թողու կիսամեռ• ի վախճանի կտրելով զականջս նոցա՝ 
կը զրկե զնոսա լԱսորեստան ի գորՆ բռնի մշակութեան ք լօրինակ 
ալնոցիկ որ կը հակառակին կամաց թագավորին։ Ւալց զարմանալին 
ալն է* որ ^զիշե՛ էետ պատմելոլ զալս՝ կը լաւելու> թե դահճապետն 
պատուիրեց զինուորներուն՝ \Լսորեստան հասնելով թողուլ զնոսա 
երթ ալ լո և կամին։ Այս ևս զարմանալի է> ՈԸ Ըստ 
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համ և Նորէն ունենալով ալս ազատութիլեը . փոխանակ երթալոլ 
ի Հալս՝ կը մնան լ\Լոորեստան շատ տարիներ9 մինչև ՆորԷն կը 
մեռնի օդոլն սաստիկ ջերմութ ենէն* իսկ \Լբբահամ ի թախանձելոլ 
կապեալ նախարարաց կը դառնալ ի Հալս ի մխիթարութիւն ըն֊ 
տանեաց և աղդականաց նոցա։ ԵթԷ \ձբրահամ և Նոր էն ընտրեցին 
մնալ լ\ձսորեստան9 երկրին քրիստոնէից կողմ էն ընեաներ ղրկելու, 
կամ անձամբ տանելու, համար կապեալ նախարարաց՝ նոլն րանը 
կրնալին ընել նաև երթալով ի Լալս* և նախարարդ եթէ թոԱ՛ 
տուութիւն ունէին դուրս էն նպաստ ընդունելու.՝ կրնալին ընդունել 
նաև իրենց երկրէն։ Դարձեալ կապեալ նախարաբք քէնչպէս կրնար 
ին բոնի աշխատութեան դտտապարտեալ դերի մը ստիպել երթ՜ ալ 
իլր երկիրն առանց հրամանի տէրութեան։ ֆարպեցւոլն պատ մուտ 
թ-իւնն աւնլի բանա լոր է։ Ը«««ո Փաբպեցւոլն՝ Նոր էն և Արրահամ 
սաիպեալ էին իբրև դերի մնալ լԱսորեսաան* երկրին հալաաացեալ– 
ներէն ոմանք կամաւոր ընՆաներ միալն կը ղրկէինյ էր ղի \Լբրա՝- 
համ անձամբ կը տան էր* ալս չափ արտոնութիւն կրնար ունենալ 
ՀԼբրահամ* իսկ \Լբրահամու դարձն ի Հալս% ըստ ֆարպեցւոլն եղալ 
հրամանալ տէրութեան 9 ալս ինքն քրիստոնեալք երկրին փրկանք 
տալով աղատեցին գնա։ Նաև \Լբրահամու . եպիսկոպոս ութ են էն 
Ւղնունեաց չունի տեզեկութիւն ՆղիշԷ* րոտ պատմութեան սորա՝ 
\Լբրահամ լետ դարձին ի Հալս ոչ միալն էվաըեց հրապարակական 
պաշտօնք որպիսի էր ալնպիսի մեՆ նահանգի մը եպիսկոպոսու- 
թիւննք ալլ մանաւանդ երեք ընկերներով առանձնանալով անապատ 
տեղ% մ եռալ ճդնութեամբ։ ԱՀա բուն իսկ Եղիշէի բանք9 զորս հա¬ 
մառոտելով կը դնենք• *Նսկ աշակերտք երանելեացն ի կապանս 
կալին ի քաղաքին* Նկն դահ՜ճապետ մի արքունի և եհան ի նմին 
քաղաքէ ասորեստանեալս քրիատոնեալս արս հինդ♦♦♦ շարչաթեաց 
ղնոսա դանիւ*** կտբեաց զնոցա ունչս և ղականջս և ետ տանել 
լ\1*սորեստան9 ղի կալցեն ի մշակութեան արքունի։* .♦ Եկն դարձեալ 
նոլն դահճապետն առ աշակերտս սուրբ սպանելոցն% ընարեաց եր– 
կուս ի նոցանէ մեկուսի լալլոցն և ասէ ցնոոս * 9վքնչ անուանք են 
ձեր։ Նտ պատասխանի մինն և աո է* Աււ ի ենողաց% ինձ Նորէն, 1ւ, 
դմա Աբրահամ* իսկ ըստ շնորհատուր կարդիս% Նառալք քրիստոսի 
եմք և աշակերտ ք երանելեացն զորս սպանէք։ Եա պատասխանի. 
դահճապետն և ասէ ցնոսա• Նսկ արդ ղքնչ գորՆ է ձեր9 և կամ 
րնալ ոլր իսկ աՆեալ է ղձեղ ալսր։ Ա«լ ալս ետ պատասխանի Ա– 
բրտհամ և ասէ♦ $*ալդ ձեզ ի վարդապետաց մեբոց արժան էր ու¬ 
սանել* * * ընդ նսսա եմք եկեալ9 քանզի և պատուէր իսկ ոլնիմք 
լաստուաեատուր օրինացն մերոց սիրել գնա ււ իբրև զսուրբ ենողս՝ 
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մլո ցունց ականջսն՝ ետ տանել լ\Լսորեստան ի դա սառն որ անոսա¬ 
նն ալ կոչի Հյաբոսլ (Նահուղ ըստ հաԼ ա^*դ ^,ոՏա է հաԸ~ 
կի, և առնել մշակոսթիսն արգոսն ի։ < .. Եւ. լոսեալ զալս հա սա տա• 
ցելոց աշխարհին՝* * * Ա^Գ առաջ ելին նոցա խնդոսթեամբ... նա 1ւ 
զկարասի ի սրա բան չի սր ուրուր բերեալ դնեին առ ոտս երանե– 
լեազն։... Երանելի երիցանցն ընկալեալ լընՆ ալիզն հասատացելոց. .. 
տալին տանել կապելոց նախարարազն Լա լոզ։*.. V/* գի երանելի 

\Լբրահամ առեալ զտոսրս հարասալին կողմ անցն \Լսորեստա– 
նևազն տարեալ մատակարարեր կապելոց նահատակացն։... ^եզեալ 
ամս երանելոլ երի զոլն Խոր են ալ՝ անդեն լԱսորեստանի վախճան էր է 
Նսկ երանելի երեզն \Լբրահամ երաշխս/սորոսթետմբ հասատազելոզ 
աշխարհին, որք զտոսնս իսրեանզ և զարարս փոխանակ ընդ հարկի 
նորա դրեզին լարրոսնիս, արճակեալ ի Լալս... և. ձեռնադրեալ լաս– 
տքճան եպիսկոպոսոսթեան աշխարհին Ւզնոսնեաց՝... վախճան էր ի 
նմին կարգի ի բար սոր Ներոսթեան»։ 

20. Ցալսմ ևս կը տարբերի ի Փարպեզսոլն Եղիշե։ Ննչպե* 
տեսան ր առ Փարպեցսոլն՝ \Լբրահամ և Խորեն երթալով անձամբ 
առ %ևնշապոսհ ի Վրկանս, ոսր կը գտնոսէր նա լետ դարձի թա– 
գա լորին ի պատերազմեն Փոսշանաց՝ խնդրեզին նահատակել զնոսա 
ևս, և են շապուհ հրամանաս թագա սորին կտրելով զականջս նո– 
զա՝ ղրկեզ ի դորե արյունի մշակոսթեան լԱսորեստան, ոսր մնա¬ 
ցին Նորա շատ տարիներ, մինչև մեռաս Խորեն, իսկ Աբրահամ 
եըհքէ^ րրիսաոնեաներոսն փրկանօր արձակոսեզաս ի Լալս, և եղաս 
եպիսկոպոս Ւզնոսնեազ։ Աո. Եղիշեի չիր լիշատակոսթիսն 
շապհոլ. դահճապետ ոմն դալով ի Ղէիսշապոսհ լետ նա հա տա– 
կոսթեան Ղ^ևոնդեանց՝ կը տանջե շատ րրիստոնեաներ, կը կտրե 
ոմանց քիթը։ ոմանց ականջներն, և կը գբկե լԱսորեստան ի 
մշակոսթիսն արրոսնի։ ՛Պշալով առ Խորեն և Աբրահամ՝ կը հար– 
զոսնե։ թե ով են, և իմանալով թե էին լաշակերտազ *Լևոն– 
դե անց՝ կը դատե զնոսա լանզասոր իբրև ապստամբներոս աշակերտ¬ 
ներ, և լսելով ի նոզանե խիստ պատասխաններ, զորօրինակ ՀշսւՅ» 
անպիտան», Հրեդ վալր հաջող», Հորդի սատանա լի», ալլովրն հանդերձ՝ 
կը բարկանալ, և տալով րարշել զնոսա և ապա դան հարկանելով 
սաստիկ՝ կը թողոս կիսամեռ, ի վախճանի կտրելով զականջս նոցա՝ 
կը զրկե զնոսա լԱսորեստան ի գորՆ բռնի մշակոսթեան, լօրինակ 
ալնոցիկ որ կը հակառակին կամաց թագավորին։ Եալց զարմանալին 
ալն ե։ որ Ե/լիշե /էա պատմելոլ զալս՝ կը լասելոս, թե դահճապետն 
պատոսիրեզ զինոսորներոսն՝ Ասորեստան հասնելով թողոսլ զնոսա 
երթ ալ լո և կամին։ Այււ ևս զարմանալի ե* ՈԸ Ըստ Եղիշեի 
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համ և Նորէն ունենալով ալս ազատ ութ քոնը՝ . փոխանակ երթալոլ 
ի Լալս՝ կը մնան լԱսորեստան շատ տարիներ, մինչև Նորեն կը 
մեռնի օգոլն սաստիկ ջերմ ութ են էն* իսկ Արրահամ ի թախանձելոլ 
կապեալ նախարարաց կը դաոնալ ի Հալս, ի մխէթարութիւն ըն– 
տանետց և ազգականաց նոցա։ Եթե Արրահամ և Նորեն ընտրեցին 
մնալ լԱսորեստան, երկրին քրիստոնեից կողմէն ընՆաներ ղրկելու 
կամ անձամբ տանելու համար կապեալ նախարարաց՝ նոլն րանը 
կրնալին ընել նաև երթալով ի Լալս» և նախարարդ եթե թոլլ– 
տուութիւն ունեին դուրսեն նպաստ ընդունելու կրնալին ընդունել 
նաև իրենց երկրեն։ Գարձեալ կապեալ նախարարը ինչպես կրնար 
ին բոնի աշխտտութեան դտտապարտեալ դերի մը ստիպել երթալ 
իւր երկիրն աո.անց հրամանի տերութեան։ Փարպեցւոլն պատմու* 
թիւնն աւելի րանաւոր ե։ Փարպեցւոլն՝ Նորեն և Արրահամ 
ստիպեալ եին իըրև դերի մնալ լԱսորեստան* երկրին հալատացեալ- 
ներեն ոմանք կամաւոր ընՆաներ միալն կը ղրկեին, ե(* զի Աբրա– 
համ անձամբ կը տաներ♦ ալս չափ արտօնութիւն կրնար ունենալ 
Արրահամ* իսկ Աբրտհամսւ դարձն ի Լալս՝ ըստ Փարպեցւոլն եղաւ 
հրամանաւ տերութեան, ալս ինքն քրիստոնեալք երկրին փրկանք 
տալով աղատեցին գնա։ Նան. Աբրահամու . եպիսկոպոսութենե^ 
Ւղնունեաց չունի տեզեկութիլն Եղիշե♦ ըստ պատմութեան սորա% 
\Լբր ահամ լետ դարձին ի Հալս ոչ միալն չվարեց հրապարակական 
պաշտօն, որպիսի եր ալնպիսի մեՆ նահանդի մը եպիսկոպոսու- 
թիւնն , տԱ ման ալանդ երեք ընկերներով առանձնանալով անապատ 
տեղմ եռալ ճդնութեամբ։ ԱՀա բսւն իսկ Եղիշեի բանք, զորս Հա* 
մաոօտելով կը դնենք* *Նսկ աշակերտը երանելեացն ի կապանս 
կալին ի քաղաքին։ Եկն դահ՛ճապետ մի արքունի և եհան ի նմին 
քազաքե ասորեստանեալս քրիստոնեալս արս հինգ*** չարչարեաց 
զեոսա դանիւ*** կտրեաց զնոցա ունչս և ղականջս և ետ տանել 
լԱսորեստան, ղի կալցեն ի մշակութեան արքունի։* ** Եկն դարձեալ 
նոլն դահճապետն աո. աշակերտս սուրբ սպանելոցն, ընտրեաց եր• 
կսւս ի նոցանէ մեկուսի Հտլլոցն և ասե ցնոսս * Տ*թնչ անուանք են 
ձեր։ Եո պատասխանի մինն և ասե• Ա«– ի Ննողաց% ինձ Նորեն, և 
դմա Արրահամ* իսկ ըստ շնոբհատուր կարգիս՝ Նաոալք քրիստոսի 
եմք և աշակերտը եր անելեացն զորս սպանեք։ Ետ պատասխանի, 
դահճապետն և ասե ցնոստ* Նսկ արդ %քեչ դորՆ ե ձեր, և կամ 
րնալ ոլր իսկ աՆեալ ե ղձեզ ալսր։ Աո. ալս ետ պատասխանի Ա* 
բրտհամ և ասե♦ ձ*եզ ի վարդապետտց մեբոց արժան եը 
սանել*** ընդ նսսա եմք եկեալ, քանզի և պատուէր իսկ ոլնիմք 
լաստուտՆտտուր օրինացն մերոց սիրել գնա ա իբրև զսուրր Ննողս՝ 
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և սպաս տանել նոցտ իբրև հոգևոր տերանք ։ Շաոեաւ դահճապետն՞ 
և ասէ*** Մինչդեռ, ի խադաղութեան և լտշխարհի էի ի թտրիսի 
էր* լորժամ մահապարտ գտան նոքա ըստ դորեոց ի»֊րեանց՝ Աք 
չէր արժանի ամենևին մօտ երթալ առ նոսաԱյլ ալս ետ պա¬ 
տասխանի Նորէն և ասէ*** Մեր վարդապետին եթէ առ Ա»ա#ւ»ծ 
լանցուցեալ էին, և կամ առ թադաւորն մ ե գուցե ալ ինչ էին՝ ոչ 
լաշխարհի մօտ երթալաք առ նոսա, և ոչ ի տար աշխարհ տլսր 
զհետ նոցա գնա լար տ Արդ քանդի առ երկոսին կոզմանսն արգարու– 
թեամբ կեցեալ ենք և դուք քօւյւ տարապարտուց սպանէք զնսսա* 
մեր արդ ևս առաւել սպասաւորեմք սուրբ ոսկերաց նոցա։ 11»է 
ցնոսա դահճապետն• Ե» լառաջադոլն իսկ ասացիք եթէ կարի ստամ¬ 
բակ ոմն ես դու,« ահա լալտ եղև աւադիկք եթէ լամ են ալն վնաս 
նոցտ խառն էի դո լի։ Աբրահամ ասէ♦ 8 որ վետս։ ԳահՀապԽան 
ասէ• Առաջին՝ ի մտհ մոդուցն, ապա և լալլսն ամենալե* Աբրա֊ 
համ ասէ» ՍԼյք. ոչ միալն ի մէնջ է, ալլ ըստ կարգի և ձերոց օրի– 
նացդ» թ՜ագա լոր ի ձեզ տան հրամանք և դուի ի ձեռն ձերոց սպա- 
սաւորացդ գորեէք։ Դահճապետն ասէ• I1 Միհր աստուաՆ երդուեաչ 
է իմք խստագոլն ևս խօսիս իան զվարդապետսն քո* լալտ է եթէ 
վնասակարագոլնի ևս էի դուի։ Արդ ոչ է հնար ձեզ ապրել է՜ 
մահուանէ՝ բալց եթէ երկիր պագանիցէի արեգականք և կատարի֊– 
ցէի զկամս օրինտց մերոց։ ի՚որէն ասէ» 8ալժմ իբրև զմարդ չարա- 
խօսէիրք և արդ իբրև զշուն անպիտան ընդ վալր հաջես։ Եթէ– 
դոլր արեգական ականջի՝ դու տտլիր նմա թշնամանս դնել♦ արդ 
նա բնութեամբ անզգալ է, և գոլ չարութեամբ անզգալագոլն քան՝ 
զնա։ Միթէ բանիլք զփորձ առնուլ կամիս զմեր* ալլ հանդէս֊* 
արա իում չարութեանդ և մերում բարութեանօ9 և ամտչեցեալ գըն¬ 
տանի հալրն իո սատանալ, ոչ միալն ի մէնջ որ կատարելագոլնլ ս֊ 
եմիք ալլ և որ կարի փոիրիկն թուի իեզ՝ նա դիցէ վէրս սաստիկս* 
լոզիս և ի մարմինս իո։ 3*ալս իբրև լուԽլ դահճապետնա սրամաեալ 
բարկացալ ի վերալ նոցա։ Եա քարշել խստագոլն իան զառաջինոն. 
և ալեչափ սագ տիկ քարշեցին՝ մինչև բազմաց կտրեիք եզեն թե 
մեռանք Եւ#^ իք-րև ժամի երեք ի վերալ անցին՝ դարձեալ խօսեը 
սկսան երկոքեանն և ասեն» Փոքր հտմարիմք զանարգանս զալս և 
առ ոչինչ զցաւս մարմնոլս առ մեե սէրն Աստուեոլք որով կատա֊– 
րեցան հարին մեր հոգևորք։ Հապա, մի դլար և մի դադարեր* 
ալլ զոր ինչ առ նոսալն արարեր՝ զնոլն և առ մեզ կապոտրեա^ 
եթէ չարագոլն թոլին իեզ գորեին նոցա* կրկին և զմերս համա֊– 
րեսջիր* զի նոքա բանիւք հրամալէին9 և մեք գորեովք զարդիւնսՆ՛ 
կաաարէաք։ 8 այնժամ ևս առաւել զալրագնեցաւ ի վերալ նոցա*, 
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և հրամայետց զմահու դան հարկանել։ Եւ աււ մի մի ի նոցանե 
փոխեցաւ վեց վեց «|քւ ի դահճացն։ Եւ մինչդեռ, կիսամեռդ լեր– 

անկե ալ գնեին՝ հրամայեաց զերկոցունց ականջս մոտ կարեր Եւ 
մղնպես բրեցին՝ որպես թե 1ի$է է^աԼ ի տեղւոջն։ քկարթեան որ* 
պես ի ֆնոլ ի ոաստիկ հարուաեոցն, սկա ահ աղաչելով պաղաաանս 
մատուցանել և. ասեն• Աղաչեմբ զֆ^զ, ֆ"*ջ դինուոր թագւսւորին, 
կամ կաաաբեա զմեզ իբրև զհարսն մեր մահուամբ, և կամ արա 
զպատուհասդ ըստ օրինակի վերքնօցս$ Տփ ահա լոելիբ մեր առող¬ 
ջացան զանախաաւորութիւն երկնաւոր, իսկ հստոամւլիբս դեռ. ևս 
աստեն ի տեզւոջ կան» մի կիոապարդև առներ դմեզ լերկնից բա– 
րութենէն։ Արբեցեր զմարմինս մեր ֆաքշելով և զլսելիո մեր կը– 
արելովք սրբեա և զոնգունս մեր հատանելով։*** Ե«ւ* ազատասխանի 
հեզութեամբ դահ՛ճապետն և ասէ* Աթե և ալլ լամեմ ես առ ձեզ 
մօա կալոք կարն եմ եթե և աշակերտեր զիս ի ձեր յամառոլ– 
թիւնդ։ Յվր ահա արդ և դխորհուրդո արբունի ի վեր հանեմ ձեզ* 
Տալդ վալր եղև հրաման պատուհասիդ ձերոլ, և ի վերալ գսրին 
պատուհասի եք թալ լ Աոորեոաան, և լինել ձեզ մշակ լար բու¬ 
հիս, գի որ րնգ ձեզ հալեսցի՝ մի ի դմին լամառութեան պնդեսցի 
ընդդեմ հրամանաց թագա լորին ։ 1և4ն ցնա երանելի բն* Դու զմեր 
երկիրս կիսադորե թոզեր, մեբ լար բունի երկիրն կես մարմնովբ 
մերովբ ոչ վաստակեմբ։ Նբրև զալս լուաւ դահճապեան՝ ազաչեաց 
զզինուորսն որ տանեին զնսսա, և ասե* Միալն աստի դուբ աո֊եֆ 
դնացեբ$ և. հասեալ լԱսորեստան1 ուր կամ իւրեանց ե՝ և շրջես– 
ցին։*** տարան հասուցին զնսսա լերկիրն Ւաբելացւոց ի դա– 
ւառ մի զոր Նահսւդն անուանեն, թեպետև էին լար բունի պա¬ 
տուհասի՝ սակալն և* լալա եմ գաղտ մեեապէս ընկալեալ եղեն ի 
բնակչաց աշխարհին։*«• Եւ անդեն թևակոխեին տեսանել զսուրբ 
կապա նսն նախարարացն, լինել ապա սա լոր մ արմնա լոր պիտոյից նո– 
ցաէ Նմացուցին զալս մեեամեեաց աշխարհին որբ եին ի նմին սուրբ 
ուխտի բրիոտոնեութեանն••• Եւ հաւանեցան ամեներին կցորդ լի¬ 
նել սուրբ կապելոցն ի հեռաւոր օաարութեանն։ Եւ այսպես մա– 
ղովեին ամ յամէ ոմն սակալ և ոմն շատ, ոյր զինչ և ի ձեէւս 
պատրաստութիւն լիներ։ եթե դրամոց և եթե դահեկանտց* տալին 
լերանելիսն տանել նոցա։ Եւ այսպես լարբանեկութ եան կալին մին¬ 
չև տասն ամն լցալ սպասաւորութեանն։ Եւ վասն զի լոլմ խստտ– 
դոյնս պահեին ի ջերմոջ աշխարհին, և անդադար եին ի ճանա¬ 
պարհորդս ւթեանն ընդ նոյն Նահսւզ, ընդ Մեշովն և ընդ ՝$աշկար 
և ընդ ամենայն Նորասան և հ*ուժ աստ ան՝ սաստիկ տապով հարեալ 
ի խորշակե՝ մեռանէր սուրբն Նորեն։ Եււ^ք երանելին Աբրահամ կայր 
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է նմին առ աբինութեան անդադար յ և զա մ են այն տուրս հաւաաա– 
ցելոցն շրջեր Ժողովեր և տանեք ի մեն հեռաստանն, և. ինքն մա– 
տա կարարեր Ըստ թրաքանչիւր կարօտութեան* Եւ այնպէս յերկարե» 
յաւ, մինչև յերկոտասաներորդ ամն պատժաւորացն, մինչև աղաչել 
գնա միաբան ամենեցունք գի հաւանեսցի երթ՝ալ յաշխարհն Հայոցէ 
զի ընդ մ տանել նորա առ նոաա% ի նմա տեսցեն և նահա* 
տակսն որջ կատարեցան սրով, ի նմա տեսցեն և գսսւրբ կապանս 
չարչարանացնէ*** *Լայս խորհուրդ խորհելով աստուանաշնորհ նա• 
խարարացն% մենաւ թախանձանօք անեին գխսսասվանոզե ի հաւա– 
նութիւն։ Եւ. վասն գի ոչ եք * սովորութիւն երբեք րարւոյն ընդ• 
դեմ դաոնալ փսւթացաւ վաղվաղակի կատարել գհրամանն։»Ե^էւ 
եմ ուտ լաշխարհն Հալոց* ♦ ութացան և ելին ընդ առաջ նորա վաղ 
վազակի տրք և կանայք $ մենամենք և փոքՈւնքք և ամենայն բաղ 
մ ու թիւն ագատաց և շինակաՆաց*** ^ա19 եքանեքՀ խ ոսաովանոգնք 
թեպե^ե. այսպես սիրով ընկալեալ եզև յա մ են այն աշխարհ էն՝ ոչինչ 
կամեցաւ ամենևին մերձենալ առ աք րոտ մարմնոյ կարօտութեան* 
այլ ընտրեաց իւր տեղի մի զատ յա մ են այն բազմամբոխ ժոգովըք 
դոց ք և առաքինի եղբարբք երիւք կատարեաց գկեանս իւր մ են ալ 
մդեութեամբա (Եք* ե^ 325 — 340)* 
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ԳԼՈՒԽ Գ. 

հ(*Կ ր ՈՐԴ Տ^ԱՏՏԿՈՒԹԻհ՝է <16116. ՔԱք ՈՒԹԻՒՆՔ 
<16<6՝հ66ւ 

1. Երրորդ դրուագ պատմհւթեան Փարսլեցւոյն: 2. Արձա¬ 
կումն նախարարաց. Շըզատվշեասպ։ 3. նախարարը վեբթան ի 
պատերազմ։ 4. Տարբերութիւն ԵդիշԷի ի Փարպեցւդյն: 5. Ազա– 
տութիւն որդւոց Հմւպեկայ։ 6. Դարձ նախարարաց։ 7. Կաթողի– 
կոսունք զկնի Ցովսեփայ. Գիւտ։ 8. Բարոյական հանգամանք ժա¬ 
մանակին։ 9. Վահան, երէց որդի Հմև/յեկայ։ 10. Ոգի ազատու– 
թեան։ 11. Գիւտ կր կոշուի ի դուռն։ 12. Իորհուրդ ապստամ– 
բութեան. Առաքինութիւնք Վահանայ։ 13. Գադիշոյ Խոռխոռունի։ 
14. Ամիաստանութիւն զՎահանայ։ Երթ նորա ի դուռն եւ դարձ։ 
15. Վահան կր վարանի անսալ ապստամբութեան խորհրդղյն, 
ապա կր հաւսւնի։ 16. Մատնութիւնք։ 17. Սահ ակ Բագրատունի՝ 
մարզպան, Վահան՝ սպարապետ ի կոդմանէ Հայոց. Առաջին Ծա¬ 
կատ յԱկոռի։ 18. Սուտ համբալ։ 19. Հրաւէր առ Վ/տս եւ առ 
հպյ նախարարս վասն օգնութեան։ 20. Երկրորդ Ծակատ ի ներ– 
սեհապատ• 21. Ազատութիւն Վարդայ, եդրօր Վահանպյ։ 22. Վա¬ 
հան վերթայ զօրօք յօգնութիւն Վրաց. Պատերազմ՝ ի Վիրս. Պար– 
տռւթիւն Հայոց. Սահ ակ Բագրատունի մարզպան եւ Վասակ եղ¬ 
բայր Վահանպյ վսպանուին։ 23. Վահան գպյ ի կորմանս Տպյոց. 
Բանագնացրւթիւն ընդ Միհրանպյ զօրագլխին Պարսից։ 24. Մի– 
հրան կր կոշուի ի դուռն. Հրահատ եւ Սազդ։ 25. Վահան կու գպյ 
ի Վադարշապտտ։ 26. Սուտ համբալ զՍահակայ մարզպանին եւ 
զՎասակայ։ 27. Հարմիհր Հազարաւուխտ զկնի Միհրանպյ։ 28. 
Վահան վերթայ ի կոդմանս Տայոց յերեսաց Հազարաւուխտայ. 
կանայք Կամնարականաց կր բռնուին։ 29. Շապուհ Միհրան փո¬ 
խանակ Հազարաւսխտպյ։ 30. Հնարք Վահանայ. Փոքր Ծակատ 
ել յադթութիւն առանց Վահանպյ։ 31. Շապուհ հետամնւտ Վահա¬ 
նպյ. Սաղթութիւն Վահանայ քառասուն արաւ/բ. Գդիհոն վսպան– 
ուի։ 32. Դեսպան ի Պարսից առ Շապուհ. Պարտութիւն Պերողի 
ի Հեփթադս եւ մէսհ։ 33. Շապուհ Եւ Հազարաւուխտ կր մծկնին 
ի Պարսս։ 34. Վաղարշ կր թագաւորէ։ 35. նիխոբ կր ղրկուի ի 
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Հպ/ս։ 36. Վահան վեր թայ առ ն/փոր։ 37. Բանք Վահաեպյ ընդ 
նիխորդյ։ 38. Վահան եւ նիխոր կը Սնվեին ի միմեանց. Սքան¬ 
չելիք ըստ Փարպեցւդյն. Սյրուձին Հպյոց վը ղրկուի ի դուռն։ 39. 
Վահան վերթայ առ Վաղարշ։ 40. Կարգի նահապետ Մամիվո– 
նեան ցեղին եւ սպարապետ Հայոց, Եւ ղառևպյ ի Հպ/ս։ 41. Մե¬ 
հեկան ոմն գպյ մարզպան, որղյ միշնորդութեամի վառնու Վա¬ 
հան մարղպաեութ(սեր։ 42. Ցովհան Մանդակունի եւ Ս՛առ նորա 
ըստ Փարպեցւդյն։ 43. Գիտողաթիւն Փարպեցւդյն Պատմոլթեան 
վրւպ։ 

1, Երրորդ դրուագ պատմոսթևան Փարպևյլյւչն, ար է մի մի– 
այն ժամանակակից պատմիչ* կու տալ մեզ քսանևչորեքամեալ 
պատմութիւե միք ալն է նախարարաց արձակմանէն մինչև ցամն 
մարզ պանութեան Վ^ահանար կամ լամ է թտգաւորութեանն Պերոզի 
(460) մինչև երկրորդ ամ թտգաւորութեանն Վ^աղարշու (484)տ 

2( Շերտ նահատտկութեանն Ղ+ևոնգեանց (454)9 ալն է Հեշ– 
տասաներորգ ամ թտգաւորութեանն Շսպկերտի ք՝. (4Ց9 - 458)ք 
նախարարդ էին տա կա լին ի կապանս ի Ղւիւշապուհք քէ«||| կ՛ընդու¬ 
նեին նպաստ \Լսորեստանի հալատացեալներէնք ինչպէս տեսանք է 
ըստ ^»ղիջէի% նաև լա զգա կան աց իլրեաէէցք մանաւանգ ի կանանց ք 
որ իլրեանց ռոճկէն հանելով մասն% կը դրկէին կապելոց*—«Ւսկ 
կանալք կապելոցն » եղեն կցորդ չար չարան աց սուրբ կապ ելսցն*.. 
մտտամբ իլրեանց վաստակվեցին և կերակբեցան, և զկարգեալ #ււ»- 
ճիկ նոցա լար քուն ուստ ամ լամէ թոշակ առն էին և տալին տանել 
նոցա ի մխիթարութիւն* (ե^շ* էջ Ց60)ք I՝ բանից աստի Եղիշեի 
կը տեսնուիք թէ վաղուց կարգեալ էր ռո՛ճիկ կանանց նախարարաց 
լարքունուստ, մինչ նախարարաց լետոլ ուրեմն եղան ալս շնորհք , 
ալն է լետ մահուն Շազկերտիք լ առաջին ամս թագաւորութեան 
լաջորգի նորա Պերոզի (460), թէպէտ ըստ Փարպեցւոլն ևս կա– 
նանց համար ռոճիկ կարգեց ալ՝ բալց ոչ ալնպէո կանուխ 9 և ալս 
է արդարև հաւանականագոլն։ Փարպեցին կը գնէ զալ" լետ ար¬ 
ձակման նախարարաց ի կապանացւ Ըււա պատմութեան սորա% լետ 
մահուն 8 ազկերտի (458), և իբր երկամեալ քաղաքական պատե¬ 
րազմին է որ գրաւ լաթոռ թագաւորութեան զկրտսեր որդին 8ազ¬ 
կերտի զՊերող մահուամբ երիցուն Շրմզգտնտլ (460)* եղաւ հրա¬ 
ման արձակման նախարարաց ձեռամբ Շըզատվշնասպալ սիրելւոլն 
Պերոզի ք ըստ Եղիշեի՝ միջնորգութեամբ հազարապետին Միհրներ– 
սեհի9 թէպէտ ալս հակառակ կու գալ պատմութեան նորին իսկ 
հւշիշէիէ որ զՄիհրներսեհ արգէն իսկ առ Շազկերտիւ վնասակար 
Լլանցաւոր) գտնուաՆ և հազարապետ ոլթենէն հանուաՆ կը գնէ 
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ՀԵղէշ* 347)է Ռւստի լալս մ ևս ընտրելի է պատմութիւն Փարպև– 
ցւոլն, որ կը պատմէ մանր, թէ ք/նչպէս տարուեցան նախարարք ի 
Հրև, որ կը թուի լինել Հռագաւն կարգեցաւ ռոճիկ նոցա և. 
կանանց նոցա, ալլովքն հանդերձ• - «Ել կեցեալ Շազկերտի թագա• 

.լորին Պարսից գչափ մամանակի կենաց իւրոց՝ վախճան էր։ Էլ թա– 
գաւսրեցին նորա երկու. որգիքն, հակառակելով ընդ միմեանս, 1ւ 
դիմեալք ի վեր ալ միմեանց պատերազմ ալ լազթահարեալ սպան 
կրտսերն զա լագն և ինքն թագտւորեաց, որում անուն էր Պեր ոզ։ 
Էլ ի նմին ամի թագաւորութեանն իւրոլ տռաքեաց զՇըզատվշնասպ 
ղիէ֊ր դալեկորդին զոր կարի լոլմ սիրէր, և հրաման ետ արձակել 
զնախարարսն Հալոց ի կապանաց, և կարգել նոցա ռոճիկ ի Լլ»և. 
ալցենք ասէ, անդէն այրուձիով, և կատարեսցեն զդորե որ ինչ 1ւ 

դիցէ նոցա Աշաաա հալրն Ցըզատվշնասպալ։ (Այււ անուանք —ՍԼշ– 
աոատ, Յըզատվշնասպ, ինչպէս նաև. Հր1ւ՝ անՆանօթ են ԵզիշԷի^։ Եւ. 
եկեալ Շըզատվշնասպն ետ նոցա աւետիս ասելով, եթէ ^*1էՔա1է9 
արքալ զմահապարտութիւնն եթող ձեզ, և ի կապանտցդ արձակել• 

>1ւ կարդեաց ձեզ ռոճիկ ի Հրև, եւ կանանց ձերոց լա շխար հին իւ* 
յէետնց։ Էլ ձեզ հրաման ետ կալ ի զորեր արքունի, էւ լսել ամե– 
՜նալն րանի էւ կատարել զոր հայր իմ Աշաաա հրամալէ ձեզ* 
ՀՓարպ. է)։ 

3. Ը,ստ Փարպեցւոլն% նախարարք գա ցին ի պատերազմ Լընդ* 
դէմ որալ չէ լալտ^ ընդ հրամանատարութեամբ Աշտատալ, Յըզատ– 

^վշնասպալ հօր, որ մեեապէս կը լարգէր զնոսա։ Սիրելի էին նոքա 
հո լոր րնակշաց երկրին, առանձինն իշխանին Հրևալ Ննոմշտպհոլ։ 
Փոկ 8ըզատվշնասպ կապեալ էր սիրով ընդ \Լրշալրի *\ամստրտկանիք 

/ինչպէս Շովնաթան ընդ *հաւթի*— «է տեսանել զնախարարսն Հալոց 
Շըզաավշնասպալ և. առ սակալ սակաւ ընգելնուլ ընդ նոսա% շեոր– 
հեցաւ որպէս լաստուաեալին ակնարկութենէն խնամարկել* սիրեաց 
ղ^ա մ սար ականն \ձրշաւիր ըստ սիրոլն Ցովնաթ տնալ էթ. ,ա– 
դադս և. ալլոց նախարարազն Հալոց հոգալր րարեխօսութեամր հա¬ 
նապազ։ Տարեալ ալնուհետեւ զնախարարսն Հալոց ի Հրե. և. կար– 
գեալ իլրաքանչիւր սւմեք ռոճիկ% դում ար էին զնոսա ի ձեոն Աշ– 
աաաալ ունել զնոսա ի գորե պատերազմի• զորս մեերարեալ լաք“ 
գեաց առաջի գ°ըագւխի գնդին, լաջողելով նոցա քաջու թիւն երե– 
ւելապէս, ա^ե. առաջի ամենալն քաղաքացեացն Հրևտլ և գա լա¬ 
ռին։ Ել իշխանն Հրևալ Հրևշնո մ շապուհ սիրէր զկտպեալսն Հալ– 
յ։ց լոլմ լոլմ, և զքաջսւթիւն նոցա և զլաւ բարս և զմտրթչու– 
թիւնն բազում անգամ գրով Նանուցանէր մեՆամեՆացն ի գուռն $ 
1ւ իւ֊րսց սիրելեացն որ ի հրապարակին էին» (Փարպ* Կ)ւ Եղիշէ կը • 
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գնէ զալս ամենաթեք ալն է դարձա կումն նախարարաց* ալլովքն 
հանդերձ՝ եղաե աո Շազկերտիւ։ 

4. Ըււա Եղիշեի՝ Յտզկերտ իւր հազարապետին Միհրներսեհի 
բերանով կր հրալիրէ գարձեալ զնախարարս լուրացութիւն, 1ւ մինչ 
նոքա կր մերժեն* հազարապետը գովելով նոցա մտաց հտօտատու- 
թ-իւնր լինի միջնորդ արձակման նոցա աո. 8ազկերտի* նաև Հալւ1ւ– 
Նղոմ շապուհ գթալով ի նոսա% կր հաւանեցունէ զթագաւորն ար¬ 
ձակել զնոսա ի կապանաց ք կարգել §ւոճիկ, ալլովքն հանդերձ•— 
«Մինչդեռ֊ էին նոքա լալնպիսի նեղութեան՝ կտրեիք եզեն ի միտս– 
թագաւորին, թէ աո. լոլժ վշտին ձանձրացեալ են գաո֊նութեան 
կենօքն իւրեանց։ Շղեաց աո. նոսա զմեե հազարապետն և աաէ* 
Ցալսմհետէ զգաստացա լք լան ձին ս ձեր9 և մի* կայք ի նոլն լամա֊ 
ո֊ութեան* երկիր պագէք արեգական 9 և արձակիք ի չարաչար կա• 
պանացդ9 և ունիք անդրէն զիլրաքանչիւր հալրենի կեանս ձեր* 
Նտուն պատասխանի երանելիքն և ասեն• Աո. փորձ ինչ եկեալ հար- 
զանես ցմեզ9 եթէ արդարև թագաւորն իսկ լղեաց զքեզ* Երդուաւ 
հազարապետն և աս է* Ջիք ուլդր բան աւելի կամ պակաս՝ որ ոչ է 
բերանոլ նորա ելեալ է։ Մսեն ցնա անգրէն♦ (1ք1^ միանգամ աշա– 
կերտեալ են ճշմտրտութեան՝ ոչ երբէք փոխին ի նմանէ9 ալլ որ 
ենն% նոլն կան••• Ւալց այւք աղաչեմ ք դքեզ և քև զթագաւորն 
ձեզ9 մի* ալլ վասն այդպիսի իրաց հարցանէք ցմեզ9 ալլ զինչ ե֊ 
դեալ է ի մտի ձերում վասն մերճ կատարեցէք։ է*բրև լուաւ 
զալս մեե հազարապետն՝ լոլժ գովեաց ի միտս իւր զպնդութիւն 
հաստ ատ ութ եան նոցա9 և լալնմ հետ է ոկսաւ արկանել սէր ընդ 
նոսա՝ իբրև րնգ սիրելիս Մստուեոլ։ Եւ. բազում բանիւք ողոք անոք 
աեէր զթագաւորն ի հաւանութիւն9 զի թոզութիւն արասցէ նոցա 
ի կապ տնազն իւրեանց։ քէի թէպէտև փոխեցաւ նա ի գորեոլ հա֊ 
զարապետութեանն արքունիք և ի բազում իրս գտաւ վնասակար* 
ինքն իսկ լանձն իւր կրթէր զաւեր աշխարհին Հալոց9 վասն որոլ 
և մեե ալ անարգանօք լուղարկեցաւ ի տունն խ-ր՝ սակայն 
պելոցն ոչ երբէք չարախօս կամ էր լինել մինչև ցօր վախ՞ճանի կե֊ 
նաց իւրոցն էջ 345-347)* Այս է պատմութիլն ^ղիշէի+ 
բայց պատմութիլն Փարևլեցւոլն9 որպէս ասացաք՝ է հալան ակա» 
նագոլն9 և միաբան ժամանակագրութեան նորին իոկ ^դիքէիէ ինչ* 
պէս կը դիտէ Գաթըրճեան*—«Եղիշէ զալս ամենայն դնէ այլ 8աք 
կերտես լեալ9 սակայն ժամտնակագրութիւն նորա որ հակառ, ակ է 
աստ պատմութեան ի լրում՝ է միաբան պատմութետնն և ժամ ա– 
նակագրութեան Փարպեցւոլն9 քանզի ինքն Եզիշէ 9 ամա և 
6 ասէ լինել նախարարաց ի կապանս9 որ է 452–46Հ)* ոլր9 ըոա 
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նորին իսկ մեռաւ Յազկերտ լամ ի 458» (ԳաթրրՀ. Տիեզ* 
պատ մ • Հտ» ք՝* էջ 549» ՝Ծան. 2)* 

5. Ը*ա Փարպեզւոլն% լառաջ քան զարձակումն նախարարազ* 
արգէն իսկ առ Գազկերտիւ (455) եզալ$ միջնորգոլթեամբ \ձշուշալի 
բդեշխին Վրազ9 ազաասւթիւն որդւոզ Հմալեկալք եղբօր Վարդանալ* 
- «1**^ լա մին եսթնևտաոներորգի (455) Շազկերտի ար քալի, իշ¬ 
խանն Վրազ Հէշուշալ աղա չէր զաւագս ղրանն արքունիք բազում 
և անհամար կարասի Նախեալ իւրաքանչիւր ո։մեքք և մանաւանդ 
հազարապետին Միհրներսեհիք զոր մեեաւ ջանիւ և սաստիկ աչ– 
խատոլթեամբ հաւանեզուզեալ տալր ասել զթագաւորն Շազկերտք 
զի շնորհեոզեն նմա ղորդիս երանելոլ նահատակին Հմալեկալ ի 
տոհմէն Մամիկոնէիզ. •• որք էին լոլժ տղալք... և. հաւանեզուզեալ 
զմիտս թագաւորին% պարդևեազ Ա չուշտ լի որպէս կ արի տոն սիրե– 
լւոլ և վաստակաւորի՝ զանհաւատալի ամենեզուն զմեՆ նորա խրն– 
դիրն է Եւ Աշոլշալի տեսեալ զալն և ընկալեալ ի թագաւորէն զմեե 
պարդև* լարուզեալ ի խորանին աո. աջի ամենեզուն անկե ալ լերկիր 
հոլովէր ալսր և. անդր* և ապա հարկանէր զդլսլխ ի դետ ինն. ալս• 
պէս կաաարէր զերկրպագութիւնն։ Եւ. տեսեալ զալս թադալյորին 
և. տմենեզոլն ղր. ի խորանին էին« և. զարմազետլք մեեապէս* թէ 
զինչ արար տլբն՝ հարզանէր գնա թադաւորնք թէ Վրազ բդեշխք 
զինչ է ալդ նոր իմն դորե զոր զուգեր դու մեզ ալսօր։ Եւ պա֊ 
տասխանի տուեալ \Լշուշալի աոազք թէ Բարերար արքալք դուք 
ինձ նոր պարդնւ շնորհեզէքք զոր ալլ ոմն ընկերազ Նաո ալիզ ի 
մէնջ չէր դտեաէ* և ինձ արժան է նոր երկրպադութեամբ երկիր 
պադանել ձեզ՝ զոր ձեր լալլ Նառալէ զալնպիսի երկրպադութիւն 
երբէք չէր տեսեալ։ Ել լՈլեալ զալնպիսի բանա թագա լորին լ\Լշու֊ 
շալէ և ամեն ալն բազմութեան աւագտնւոլն* լսլժ գովեզին զալրն 
և մեեապէս զարմազանա (Պարպ. Ե“0**)է 

Օ. Փոէրպեզին լետ դնելոլ համառօա գովեստ զկենազ եւ գվա֊ 
րուզ կապեալ նախարարազ Լւ կանանզ նոզա% կր լիշէ զդարձ նոզա 
ի Հալս լամին վեզերսրդի Պերոզի. — էք1«ք|»ձք ի կապելոզ նախարարազն 
որոզ ականատես իեկ եղա ք ք արդարև լերկրի երկնաւոր ք էին և ի 
մարմնի հրեշտակք երևէին. որոզ կարդեալ անձամբ անձանզ դը֊ 

* պրոզ9 և ուսեալք դէրոակարանո եկեզեզւոր հոգևոր կրօնիւք զանա֊ 
պտտական առաբինեազ զվարս տպաւորեալ լանձինս իլրեանզ... լա• 
մենալն կռուոլ օդնականութեամբ հզօրին ողջանդամքք լազթողք և 
առաքինիր դառնալին։ Եւ որ ք լաղադս Ներութեան կամ եանրա֊ 
մտութեան ըստ մարմնոլ բնութեան ուսանել ոչ զօր էին* լերկար 
աղօթիլք և անվաստակ լոտն կալով առաւել ևս կամաւոր լոմա* 
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րսւթեամբ անքուն և անհանգիստ ք լին էին* Լ էր տեսան ել զտմե- 
նեսեան որդիս լուսոլ և. մանկանս արքալութեան։ նոլնպէս և. կա– 
նալք, «ւյւոք նահտտակեալ մարտիրոսացան արքն9 և սրոց էին ի կա• 
պանս արքն ի Հրև՝ րազույմ պար կեզս* տա էր տոտքինութեամբ մի 
ղմիով ելևելս տոն էին ք զօր ամեն ալն մ և այսն ելավ ամեն ալն ախտից• 
ձւ գբնա կան տկարութիւն մտրմնոլ կանանց զօ րացոսցեալ առաւել 
քան զարանց% քաջալսպթոզք եղեն է ^անալք փափսւկք գստերք նա¬ 
խարարազն նւ կան ալք ասա գազ՝ փոխանակ նաշհոլ կորեակ ո.տէին9 
և փոխանակ պարզ գինսսլ ջուր չափով ըմպէին* փոխանակ կեր¬ 
պ՛* սեալ ոսկեհուռ, գդես տուզն՝ խոշոր բրգետլս զգենոսինք և փո¬ 
խանակ բազմադիմի անկողնոցն՝ ի վերալ երկրի գետնատարած ք լի– 
նէինք և որ ք լաոաջագոլն լամրանալին ի քոլն* նմանեալք վերնոցն 
տնքանք եղեն։ Ջօ ծան իւղովք չլար մարեցին սանդրով զհեր դլխ"§ 
իւրեանց9 և որոսմ անհնար է լադթել կանանց՝ շատխօսոսթեանն 
և ստէպ ընդ քօղսվ "՛լոր անդր հալեցոզութեան քտչս ածելսլ ի 
սաէպ և զածոսզին զլեզոսս իսրեանզ լասելորգ խօսից։ 9որսց ի 
խնգրուածս և ի վաստակս ի միասին արանց և կանանց ամենողորմն 
Դսաուած հալեցեալ*.. շնորհեալ պարգևեազ դաոնալ կապելոցն 
լսւշխարհ Հալոց։ Ռրք եկեալ ի տունս իսրաքանչիսր լամի վեցերորդի 
թադասորոսթեանն Պերողի (464)» և կեցեալք իսրաքտնչիսրոզ ըստ 
սահմանելոլ ի Տեաոնէք վախ՚ճանեալք թ ադե զան ի դիրս Տա/*9 էԼ~ 
բեանզ խաղազոսթեամբ ըստ \Լստուեոլ հա՛ճո լիզն » օրհնետլք ամե– 
նեքեան ի բերանոլ սոսրբ կաթողիկոսին *եիստալՅ։ Եդիշէ ևս9 (էջ 
355 —362) ունի նախտրտրաց կանանց վքա1 ըսա իսրոսմ ո՚ճսլ 
երկալն և սեթևեթեալ գովեստ ք զոր աւելորդ կը համ արինք դնել 
հոսք բասական համարելով ինչ որ Փարպեցին կ՚ասանդէ արդարև 
կարՀ, բալզ ազդոս։ 

7. Փարպեզին լետ լիշելոլ համառօտիւ զկաթսղիկոսոսնս որ 
նսաան զկնի Շովսեփալ» ալն է դՄելիտէ (452— 457)» և դՄսվսէս 
Ա* ի Մանազկերաէ (457—464)% կսս դալ աո. Գիւտ (465 —475)» 

զորմէ կը խօսի մեծ գովես տիլ.։ Աո. սսվաս ոոՀք եպչ-ք 
Վ^արդանալ—ՎաՀաձ, Վասակ, \Լրտաշէս և Վայ*դ$ կը կրթոսէին 
ընդ խնամով մորն իւրեանզ Գըսկալ» քենսոլն \Լշոսշալի։ Շնկեր և 
սննդակից սոցա էին մանկունք ^ամսարականաց և ալ լոզ տոհմից» * 
որ արդարև բարեպաշտադոլն էին և որոց վրալ կը հսկէր փութով 
և նախանձոս արթունն Գիւտ։ 

Այ* առթիւ կու տալ մեզ Փտրպեցին համառօտ բալց ազ¬ 
դու նկարագիր բաբո լա կան հանդամ անաց ժամանակին $ սրտառուչ 
բանիւք գանգատելով $ թէ ինչպէս անարժան մարդիկ կեղծ ասորու– 
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թեամբ առնլով տանուտէրութիւն՚յ՝ անպիտտնացէէւցին զազգն9 մին– 
Հե– Պերոզի հրապարակաւ նախատել զՀալս իբրև, անպիտան և |է– 
աւին Հան զԱսորիս*—€&ետ կատարման սուրբ կաթողիկոսին Շովսե– 
4ա| լաջորգեա^ զկաթողիկոսութիւնն լաշխարհիս Հա լող տեր Մ և լի 
էոէ9 որ էր լազգէն Մանազկերտեցեացնք և ղհետ նորա տէր Մով– 
«է") որ հր և. նա ի նոլն ազգկէ Ել ապա ըստ ՀԼստուեոլ տեսչու– 
թեան լաջորդեաց զկաթոզիկոսութիւն աշխարհիս Հալոց տէր Գի ւաք 
որ հր ի գաւաո.հն Տալոց և ի գեղջէն \հրահեղալէ ալր լի գիտու 
թեամբ հալովս և աէւաւելեալ լունիւնք լսրգասաց բանիւ և առա¬ 
տաբուխ վարգապետութեամբ*. * բանք իւր նման լորգաաատ 
անձրևի գա մ են ալն լ** "ղի Նաղկեցոլցեալ պտղաբերեր զոգիյա*** իսկ 
ղորդիս նահատակելոցն որ ի տոհմհ ՄտմիկոնԷիցն էին՝ և կամ որք 
ի տոհմհ սմսարականացն և կամ լալլ ազգաց Լցեղից^ք կանալք նա– 
հատակելոցն և ար անցն կապելոց ի դրտննյ թեպետև ի նեզու– 
թեան հին՝ ուսուցեալ և խրատեար ոչ իբրև, զանփոլթ և զանպի– 
տան կանալսք ալլ իբրև զքաջալրս զա ռ աջի կա լ զօ գտա բեր հրահանգս 
մանկանցն հոգացեալ լնուինէ Ել մանաւանգ կին նահատակին Հմալե» 
կտլ ՄամիկոնԷիք եղբօր սրբոլն Վարդանալ որ եղև կին անոլանի 
1ւ առա լելե ալ ամեն ալն լալ և մտաւոր մասամբք լամենալն կանալս 
ի Լա լաստան աշխարհիսք որ սնոլց և խրատեաց զորգիսն իւր լաշ~ 
խ ար հին Վրաւյ ի տան \Լշուշալի բդեշխի* որ խնդրեաց զևոսա 
պարգևս Պարսից Շազկերտեէ և աՆեալ ետ ցմալր իւ– 
րեանց որում անուն հր ^աւիկ* վասն զի %բո1րն %ըւկալ ուներ ի 
կնութեան բդեշխն Վրւսց \ձշուշալ9 սրում անուն եք (^ն#ւ^ն) Ան«»ԼՀ– 
փւամէ Ել. սնուցեալ անդ մանկունքն և ուսեալ լաոաջագհմք հին 
լամենալնի և հռչակաւորք• որք մինչ դեռ. ևս ի տիս մանկոլթեան 
էին՝ տեսանող մտաց երևեին աջողակ ք և զարմանալիք • որում ա– 
նունն հր առաջնոլն ՎաՀան, և երկրորդին Վառածի և երրորդին 
\Լրտաշհսէ ^ա/5 հր նոցտ միլս ևս եղբալր կրսեր անուն Վ^արգք 
որ հր մնացեալ տզալ ի դալեակս իւր ի Տալս։..* է՝ ժամանակին 
լալնմիկ ի Պարսկաց զտաֆուտհրութիւնն գնեալ հին ուրացոլթեամբ 
ըստ անարժանութեաննք և ոչ տիրացեալք աստուաեպաշտոլթեամբ 
իբրև ղարժանաւորսք աքք անմիաք և վնասակարքք անպիտանք և 
ոչ պիտանի քք վատք և ոչ Եւ. հր տես անել ալնուհետև 
լա շխ ար հիս Հալոց գլաւութիւն հեոացեար գիմաստութիւն կորոլ– 
սեալք զքաջութիւն հեռացեալ և մեո.եալք զքրիստոնէութիւն թա– 
գուցեալ։ Եւ. որ երբեմն քաջանուն զորքն Հալոց ի մեջ ալլ զօրացն 
ամենալնի երևեինք և զորագլուխ ք անուանիք և §աՂԹոՂՔ՝ ապա 
եաղր հին ամենեցուն և կատականք• մինչև ինքն իսկ թտդաւորն 
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Պերոզ լտլտնտպէո նախատելով երբեմն առաջի ամեն ալն աաենին 
ասեր է թէ Ալր անպիտան և գունդ լետին որ գամ մի լիմ իշխա¬ 
նս ւթ ի ւնն է% Աււօքւ«ւյ է9 ^այւ| քան զԱոորի* Լալն է ալր լետին է ան– 
պիտան։ Եւ. էր լուրն ալն արժանի լալու "Ղք^ոէլոլօ (Փտրպ* 
Ար չափ և կուսակցութեան ոգւով ներկեալ համարինը Փարպեցւոլն 
ալս նկարագիրը% չէ անհաւանտկան, թէ խիստ որթոդոըս մասին 
ալեչափ գիւցաղնական ջանից և զոհերուն ունալնանալը չմնաց ա– 
ռանգ (ոռի տզդեցութեան ազգին ոչ փոըր մասին վր**լ* Անձին 
շահ և փառաց տենչ տուտն էին տեփի գէթ առ երեսս ուրացու• 
թեան ոմանց ի Նախաբարտց > լանհնարին վիշտ ալլոց, որ թէև խիստ* 
էին ողջամիտ լիրաւի, և որոց ոգին և կրթութիւնն էր տարբեր։ 
Ալնպիսի հակառակ ոգւով ՝զգաՆելոց մ էջ անհնար էր չգտնել մուտ 
ատելութեան և֊ թշնամութեան։ 

9. Փարպեցին, իրք և ,կուսակից վերջն ոց» ալն է ողջամիտ մա• 
սին՝ առաջիններունք ալն է թուլացելոց ատելութեանը նշաւակ կը 
գնէ գորգիս Հւքալեկտլ, որը օրըստօրէ կը զարգանա լին լիմասաու– 
թեան և լարուեոտի զինուՈրութեանք լարեցուցանելով լինըեանս նաև 
զազգակիցս իւրեանց գորգիս ^Համսարականտց։ Մանաւանգ երէց որդին 
Լմալեկալ Վշահան, որ տրգէն սկսան էր համարուիլ գլուխ նորոգ 
կազմուելու կուսակցութեան, և որ կանուխ կամ անագան պիտի 
պարզէր երկրորդ ապստամբ ութեան մը դրօշն, իք-րև արդարև ժա¬ 
ռանգ ոգւոլն և ըաջութեան հօրեզբօր իլրոլ Վ^արդանալ՝ կը կսրզէբ 
լինըն երկու կողմտն ևս հալեցուաՆն։ Աահտն, հակառակ բամբա¬ 
ստն աց և զրպտրւոութեանց ընդդիմակաց մասին՝ էր սիրելի Պարս– 
կաց անգամք մինչև գովել գնա առաջի թագաւորինք որ կը մենա– 
րէր գնա լոլժ, թէպէտև ՝ կակնանէր ի նմանէ, փշ^լով ա& 9^1^ 
ըաջութիւնը* - ՝ էԱլնպիսի \անպիտան իշխանը ժամանակին տեսանէին 
օրըստօրէ զա ՛ճումն ^առտջադիմրւթեան լորդիս ազգի նահատակելոց 
Vամիկոնէիցնք զոր ոչ ի տուչութենէ մարգոլ վստահեալ ունէին 
լտնձինս, ալլ օգնութեամբ վերին խնամակալութեան, ի բարեխօ– 
սութենէ սուրբ արեան նախնեացն իւրեանց, զոր ի վեր ալ սօւբբ 
եկեղեցւոլս Լալոց հեղին լօժարութեամբք կալին աներկիւզապէս ի 
մէջ անուանեալ իշխանազն Հալոց որպէս ի մ էջ թշնամեաց։ Թ*է– 
պէտև արհամտրհեալը էին աո. նախանձու՝ ստկտլն լա լա գոլեր էին 
և երևէին լամենալնի և ա կան ա լորը ի խորհրդի։ մտալորը և իմաս• 
տնագիւտը, ի նետաձգութեանն գեղեցկաձիգը և դիպեցուցողը, 1ոքս% 
թեթևաշարժը և նախասպանը, լերկոցունց ձեռաց լաջողակը , և 
լամենալն կոզմանս ուղղակիը և շնորհալիցը* զորոց ձանձրացու• 
ցան էին բազմաՆառալըն ղանն առա լի ցն զգուրսն, խնդրելով հանա֊ 
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ողազ ղմիս այլևայլ որսոց և կամ այլ պա տոթական և մեծագին դիւ– 
տից խնդրովք ըստ իւրաքանչիւր աշխ ար հաց* է Փարպեցւոյն միտքն 
է այս• որովհետև Վշահան և իւրքն կին ք&ջ և յաջսղակ յսրսոր֊ 
դութեանէ և միս կրկոց և ամի՞ճ կը դտնուկր միշտ աո. նոսա ա– 
ււաա) որ պաասւականադոյն համարուած էր աո. հինսն Հայոց $ և 
որովհետև ուրիշ երկիրներ Է ևս կ* ընդունեին նոքա չքնաղ և պա– 
տ ուա կան բաներ՝ միւս նախարարաց ծառայք որ քաղում էին թ՛ու¬ 
ով՝ կր մ տշեց ունկին զգրունս սոցա$ որ չունեին իբրև զնոսա բազ- 
մութիւն սպտսաւռրաց՝ խնդրել այն չքն աղտդիւտ բան երկն է «Ն» 
քօք շքեղանային ընթրիք ամենայն տան ուտեր անց Հալոցէ նոքօք 
զարդարկին յա մ են այն տունս օտարք և ընտանիք։ նմանեցսւցեալ 
ինքեանց ի լառ աջանալ փութային և ղորդիս երանելոյ Կամսարա– 
կանին Արշալրայ տեառն \Լրշարունեաց, որք և ազգախառն իւ– 
րեանց էին ծնունդ ք դստեր մարտիրոսին վարդանալ* խրատել և 
հրահանդել րոտ իւրեանց իմաոտսւթեան և արոլեստի ջանային։ 
Ել. յայսպիսի ինչ բարւոյ մասունս առաւել ևսկամաւոր յսժարսւ– 
թեամբ յորդադոյն կր աւադ որդին սրբոյն Հմայեկայ* Վշահան ր 
քանզի կր այր մտացիք առողջախսրհուրգ և բարեսկր, յոր դործ և 
ձեոն արկանկր գործել տկր ըսջողկր ի 1եռս նորա և զօր անայր։ 
Նա1ւ դործակալք պարսիկք որ դային ի դրանկք թկսլկաև ոչ կա¬ 
յք աւ* այլ ըստ 11ււա«7ւ&՚ււյ սադրելոյ սիրկին • գնա և պատ ու կին։ Ոք» ք 
և աո.աջի թագաայորին Պարսից դովկին ղրուութիւն առնն և ան¬ 
մոռաց յիղկին* մինչև ինքն իսկ թտդաւորն Պերոզ՝ գլխովին ծա– 
նետւ գնա և աո. լալս ունկր9 և յան դի ման ամենեցսւն գովեր և 
արժանի պատուոյ հաշուկր։ Ւայց արժանի ՝ ըստ նորա իմաստու– 
թեանն և քաջութեանն թկպկտև ածկր ղմաաւ պաաուել զնաք 
այլ յիշելով զհարցն և զնախնեացն նորա դիրս և զգործսք և որ¬ 
պես հանապազ ընդդիմոլթեամբ և պատերազմ ալ աշխատ կալեալ կր 
զնոսա՝ յապաղեալ կասկրք մանաւանդ իբրև հասպստկպ լսկր զնա– 
խանձ որդացն ղրանս ար կոլթիլն... կասկած էր երկիլղէլ* (Փարպ. ԿԳ.)է 

10. Ընտիր և առաքինի մարդիկ իբրև զՎ^ահանք որպիսի կին 
ք*աբիկ Սիւնի և Աքլնտ^ Ս>մատոլնի և —ԱՔ Ըստ Փտրպևցէ.ուն՝ կ՛ապ– 
րէին գրեթէ աո.անձնացևալր ընդ հովանէրաւ. և. խր ատոլ ս քանչե– 
լւոյն Գիւտայ։ &*կպկտև ոկարևոր համարեին ոոքաք որպկս տսկ 
Փարպեցինք համբերութեամբ ի քրիստոնկական կարգի վախճաներ* 
հին սակայն ի ծածուկ ի խնդիր ազատոլթեանք փախստեամբ և կամ 
+գնականութեամբ Շունաց» ոյր աղադաւ քանիցս անդամ եզան փոր- 
ձեր դիմել առ. Լ»1ւ«»ձ Ա« կայսր (457–474)ք թաքՏ չյաջողեցան։* Սա¬ 
կայն Գիւա ոխութեամբ Էրք որպկս ասէ Փարպեցինք հակառակ կող* 
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ման հետ^ որ ինչպէս կերևի՝ աշխարհային յուսով կ*ողոր էին գՊար– 
սիկս* մանավանդ աղխագն (V* ոռ թոռունին՝) Գադիշոյ, որ և կամ֊ 
րաաաանէր չարաչար գԳիւտ , իրրև հակառակորդ պարսկական աէ֊ 
րութեան և դենին է 

IX. Գիւտ կը կոչուի ի դուռնր կեր թայ, կ*ընդունուի աեզւոյն 
րրիստոնեաներէնք կու տայ պատասխանի իրեն գէմ եզաՆ տմբաս֊ 
տանութեանդ &րզաավշնաոպայ, որ կարգուաՆ էր խաղա լորին կող֊ 
մ անէ* և թէպէաև կ9արդարադունէ գանձն՝ բայդ որովհետև, ըստ 
Փարպեդւոյն, Պերսզ կը պահանջէր ի նաէ անէ ընդունել զմսգու֊ 
թիլնն, ապա թէ ոչ կ9ոպաանար ընկենուլ գնա եպիսկոպոօութ ե֊ 
նէն% Գիւա, առ անդ ուրանալոյ գիւր հպատակութիւնն հրամանադ 
թագա լորին իբրև պաշաօնեայ իմ ադոլդ թէ զեպիսկոպոսութիւննք 
իբրեւ աստուաՆուստ արուաե կարգ կամ ձեռնադրութիւն՝ առնուլ 
չէր ձեռնհաս ոչ նա և ոչ այլ որ ի մարդկանէ։ Այս համարձա֊ 
կոլթիւն Գիւտայ զայրադուդ գթագաւորն՝ մինչև, ընկենուլ գնա կա֊ 
թողիկոոութենէնք որ կը թուի թէ իրրև. րազարական պաշաօն ևս 
կը համարուէբ, այժմու պատրիարրութեան պէս։ Գիւտ ուրախ էքֆ 
վասն գի ազաաեդաւ կաթոգիկոսութեան եանր հոգէն, և իւրով կա֊ 
մոր մնալով ժամանակ մի ևս ի դրան՝ դարձաւ ի Հայս, և մ եռալ 
իւր գա լառին մ էջ (1քւք««լ անուանեալ գիլզը։ Փարպեդին կոլ աալ 
նմա նաև րժշկութիւններ կատարել ի Պարսս փ—աՆսկ լալ որ այր 
յ անկարն և կամ արժանաւոր թէպէաև էր ի ժամանակին, որպէս 
լաւ այր ք*աբիկ Սիւնի և կամ սրան չելին Աոէրա^Ն Ա«քաաու նի ւ 
կամ այլ որ նման նորին, ի հոդես պան ութ են է մոլեկան թագա լո¬ 
րին և ի կաաազութենէ ամրարշաեալ ժամանակի իշխանադն որպէս 
նապասաակր ի ս լադ մ անէ գիշակեր արեոլեադ ի Ներպս վիմադ և ի 
մադառուա աեղիս մայրեադ զոզեալ թագչէին. կարևոր համ ար էին 
համրերոլթեամր ի րրիոաոնէական կարգի վախճանել, րան թէ 
փառախնդիր յաեմամբ պատահել սւրադութեան և կորնչել։ Լա*. 
համարէին ըստ բանի Գրոյն գնախատինս վասն փրիսաոսի, րան առ 
ժամանակ մի թաթաւել ընդ սնոտի փառս աշխարհիս։••• 
վեալր նստէին առ սուրբ րահանայապետին Հայսդ Գիւտայք որ ոչ 
եքբէր լո-էր յարտասուելոյ զմոխրաոիրադն զմոլսրութիւես, որ խրն~ 
#/քէք լռելե այն պաճ արանս հայթայթանադ հանդերձ նորօր• երբեմն 
փ*"խէևլ յօտարութիւն, և երբեմն ի խնդիր լէնեշ օգնականութեան 
և ապստամբել։ Առարէին գաղտ և պատգամաւորս միանգամ և 
ևքԿէՏ* աո֊ թագաւորն Տունադ Աս^ւ որսյ թէպէաև յանձն առեալ 
կամ էր օգնել յերկարէր ժամն և խափանէին։ Սկսանէր այնուհետև 
սսլքբ կաթողիկոսն Հայսդ Գիւտ առ ի չժուժալ սրտին յա յան ա– 
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պկս ոխ ութեամբ Ը^Գ ուհօրեն ուրացելոցն, նւ սիրել և պատ¬ 
ահել զկոզմն աառապեալ հավատացելոցնէ Էլ մանաւանդ ասւ վատ¬ 
թարս ունէր էւ արհամարհեր քՄաղխազն Գադիշոյք որ զորագլուխն 
և քաջալերիչն եք ամեն աքն ամբարշտելուն դաս ու է Ոյււ/յ չկարա– 
ցեալ տանել արհամարհանաց *քր*յ կաթողիկոսին* ղօդեալ բի*֊ր 
բանս թշնամութեան ամբաստան լիներ ղնմանե թագա սորն 
Պարսից Պերոզ ասելսվ9 եթե &մարդիկ որ զկամաց քոց զհրաման 
կա մին կատարել և զքո օրենս խորհել յանձն առնուլ կոչե |,,,ք 
ինքնք և ե ոք ինչ աալով9 և֊ է զորս քաղցր բանիւք պատրե և֊ 
յիրացն ի բաց գարձուցանե* Վօրւ»^ զի բազումք եկեալ են աո. Ւ 
և. յանձն առեալ ունել զօբենս քո9 և նորտ կոչեալ աո. ինքն% պա- 
տրանօք ի բաց տուեալ ե թողուլ զիրսն և արհամարհելի այլ և ըզ֊ 
մեզ որ զքեզ սիրեմք և արեգական և կրակի երկիր պագանեմք էւ 
կամաց քոց Նառայեմք% ատեայ էւ թ շնամ անկ* եւ ինքն ընգ կայ¬ 
սեր խօսի 1ւ պատուական ընհայիւք հպատակե նմա և մեհամե֊ 
հաց որ ի դրան նորա են է Եւ. այլ բաղում բանիւք ըստ սրինի թըշ֊ 
նամւոյ խօսեր ը*”* կամի է Ել լուեալ զայոպիոի բանս տմբաս տա* 
Նութեան թագաւորին Պևրոզի ի Մաղխազեն Գադիշս յե՝ զայրացեալ 
սրտմտութեամբ հրաման տայ որբոյ կաթողիկոսին Հայոց ի գուռն 
հասանել^ և անդ պատասխանի առնել բանից գաաախաղինէ է*«քֆ 
երանելի կաթողիկոսն Հայոց Գիւա կամաւ 1ւ յօմ ար ութեամբ ի 
գուռն եբթայր և յան գի ման լիներ ալագաց գրաննո**. Հեթանոս ք 
ւէեհ ղգսւշութ եամբ խորշեալ պատկառեին ի նմանկ* ե. քրիսաո- 
նեայքն և եպիսկոպոսն Տիղբոնի և ^ու մաս տանի և Հրևայ և ամե* 
նայն կողմանցն այնոցիկ երից ունք էւ սա րկաւա գռանք երկուցետլ 
գողային ի սրբոյն9 որպես ի մարգարեե Տեառն Աոաուհոյա Եւ լուեալ 
թագաւորին Պերողի զերթալ օրբոյն Գիւտեայ* յղեք •***֊ նա մի 
րսա միոջե ըստ ամենայն բանից ամբա սա անութ եան Մաղխազու 
զՇըզատվշնասպն, գորգի Աշտաաայ ի Միհրան տանկ* Է<– որբոյ կա֊ 
թողիկ ոսին *եիւտայ պատասխանի արարեալ բանից թագաւորին* ա* 
սեք• ^ են ամենայն ասացեալքգ Մ ախտ ղու զինկն առ ձեզ ռուտք 
այլ են որ արդար ենք և են որ ոչ են ստոյգ ար դար է 0^^ ըզ֊ 
քրիսաոնեութիւն և որ ոք . քրիստոնեայ ե% ՂաէԳ Ո1 այսօր ըն* 
տբեալ պահեմ յանձին իմում 9 այլ ի ման կութ են Է իմմկէ*** Այլ որ 
ասենգ թե երթևեկք նորա ի Հոռոմս* ոչ ըստ գորա կարհեաց եւ 
խօսիցն այդպես են իրքն• այլ վասն ղի զդպրութիւն գիսէութեանո 
մերոյ յաշխարհին Հոռոմոց ուսեալ եմ9 և են իմ անգ հանօթք բա- 
զում 1ւ ուսումնակիցք9 այլ էլ զկերպարան հանդերձիցս զոր ու- 

նիմքս* անտի գնեմք9 վասն ղի և ոչ յայլ աշխարհի գատնի սա 
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ուրեք* ալլ զհնա զանգս ւթիսն Նառալոսթեան գրենք իսկ մեր պա– 
• ոուիրեն հատուցանել տեր անց զգիպոզսն և զարժանաւորս ։ Էլ տա* 
րետլ զալս ամեն ալն բանս պատգամաւորին աււ թագա լորն՝ իսկոլն 
Նանեաւ թագալ որն, թե ստոլգ են խօսք սրբոլն, և սսլյտ և առ. 
քինասորօւթեանն խօսի Մախաղ զնմանէն զորինչ 1ւ ասկ*♦♦♦ |՝«|| 
լղհր առ երանելի կաթողիկոսն, թե Մինչև ցալմմ քո իշխանազ* 
թիլնգ առանց իմ հրամանի կալեալ է, և եառալ մարդիկ են որոց 
քեզ զալգպիսի մեՆ գսրե տուեալ է, և ոչ ինչ լին էն ունիս։ Թաքք 
ալժմ եթե պիմ կամս առնես և զի մ օրենս սւնիս՝ զգսրե զալդ քեզ 
և քսսմ ազգի և որում դու. կամիո% տամ մինչև լաւիտեանս, և 
զքեզ պատուով ալնպկս արձակեմ ի Լալս՝ զի Հալոց ուրուք ի մեր 
գրացս պատիս և շքեդսւթիսն ալնպիսի՝ չիցե գտեալ որպես գոս 
գտանես։ (եք« թե լամա ռեալ չհ ասանիս կատարել զկամօ իմ՝ զե– 
պիսկոպոսութիւնգ ի բաց առնեմ ի քեն, և՛ ի գորեոցգ ի բաց հա- 
նեմք և գոս անարգան ոք և թեթևութեամբ երթ աս ի տուն քո և 
լաշխարհն։ Երանելի ալրն Մսաոսեոլ լցեալ զօրսսթեամբ սուրբ Լո– 
գւսլն՝ ասաց ց պատ գա մ արերն արքունի• Կտմկի թե քտնից 
պատասխանիս ես ինձկն աոնէի առաջի թագփնորին* քանզի ոչ է 
հնար քեզ և ոչ իշխես համարձակապես պատմել թագասորին լիով 
զամենալն լգսեալսն ի բերանոլ իմմէ։ Նւ. պատգամասորին պատաս¬ 
խանի տուեալ ասկ ցսուրբն* Լամարձակոսթիսն տսսեալ է թագա– 
սորաց՝ ասել զարգար լուրն ի մկէ երկոսց կողմ անց, և լսեն պաա– 
գամասորք, և չիշխեն եթե չասեն$ Եւ. սուրբ ալրն Մստուեոլ ետ 
պատասխանի և ասկ* Աա» ցթագաւորն, թե լագագս գորՆոլս զոր 
ասես, թե ցալմմ քո ի եառալից և ոչ լինեն կալեալ է* թե ^><– 
կամ ոք ի Նառալիցն քոց սր ետուն և առնոսք լինեն՝ ուրախ եմ 
և կամիմ**. վասն եպիսկոպոսութեան ձեոնագրութեանս որ 
ասես, թե ի բաց առնում ի քեն՝ զալս երկնաւսր ձեռնագրսւթեան 
պատիս առնուլ լինեն ոչ թագաւորք և ոչ լիշխանաց ոք ոչ իշխէէ 
քանզի և կարե իսկ սչ$ ալլ մահ* և ոչ րնաւ երկն չիմ ի մահկա– 
նացոլ մարգոլ տալ զպատիսս ■ զալս ինձ և կամ առնուլ լինենէ 
Թ«րյց վասն սրինացն քոց որ ինձ ունել հրամալես, լագագս որսլ և 
պատիւս և պարգևս խոստանաս տալ ինձ՝ ոչ ուրոլք ե լերկրասս– 
րացս պատիս մեե և իշխանութիւն հզօր առաւել, քան զքպգ որ 
ոլնիս• բալց վասն անպիտան և գարշելի օրինփցգ քոց զոր ու- 
նիսգ՝ գու, \ ինքնին գ.լխովին որ թագասորգ ես և ամենեքեան որ 
զալս օրենս ունիք՝ մեոեալ համարեալ եք 1աձս "Հ կենդա¬ 
նի ք, և զպատիւս քո և զփառս անարգանք համար իմ և մ անկաւսլ 
Նաղր և կատականս։ Ել լուեալ զալսպիսի բանս պատգամասորին ի 
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*ւրբ*է կաթողիկոսին Հայող Գիւտայ՝ ասի ցերանելին. Ը՝ի արդարև 
ւի վերայ գորին բանից պնգեալ կաս՝ ապա արդար ասիիր, թի շիղ. 
թևս տանել պասացեալս իմ աս. թագավորն, և ի բալ ասիիր. ղի ոչ 
ուրոլք երբ իր այդպիսի բանս ստամբակութեամբ յզեալ ի աո. թա¬ 
գալ որ։ Բայց տես, թի հնար ի փոխել գխօսսդ, ուշիմ լեր, Ել 
որբոյն պատասխանի արարեալ ասիր... Գոլ ասացեր թի թագաւո– 
րաց օրինք են՝ չիշխել պատդամաւորի նոլազեցուցանել բան մի ի 
բանից առաքողին կամ առալելոլլ։ 1կւք երթ ասա՝ զոր լուար լի¬ 
նին, քանզի ինձ ոչ ի հնար խորհել այլ ինչ կամ ասեր Եւ եր– 
թեալ պա ագամա լորն առաջի թադաւորին՝ ասի ց թագա լորն. ք\շ 
իշխևմ ես զխօսեցեալս առն յանդդնաբար երկրորգել աո. աջի ձեր* 
*ա19 է հրաման առնում։ Եւ. հրամայեալ թ՜ագ ա ւոր Էն 
ասել համարձակապես զա մ են այն լուեալսն ա/լանց երկիլզի՝ և. պատ~ 
մ էր այնուհետև մի ըստ միոջէ զա մ են այն բանս առն Աստուձոյ 
Գիւտայ։ Եւ. լուեալ թագա լորն զամենալն աներկիլղապէս խօսե– 
ցեալսն Գիւտայ, ի զայրացումն սրտմտութեան գրգրւեալ կտմեցաւ 
տալ հրաման խստութեամբ. և յան կարձակի գագարեցուցեալ զինբլն 
՜աո. վայր մի լո֊եաց, և ապա սկսաւ խօսել և աս է* Զէ հնար եթէ 
կատարին կաւքք խնդրոյ նորա զոր նայն կամի, և ոչ տամ համբու- 

՝^/ քրիսաոնէից զկապանս նորա և ոչ երկիր պագանել ոսկերաց 
նորա։.ասա գնա, թէ այգ մ պատուոյ չտամ Հլեզ պատահելդ 
ՂՈԸ ԳՈԼ– 9տԱ ուսանելով զիս գտան ել կամիս յինէն. կաց ուր և կա– 
միսղ բայց .ի գորեոյ կաթողիկոսութեան հեռի ես, և չէ բլո)0* 4ա« 
ցեալ այնուհետև ի դրան ըստ իւրում կամելոյ սուրբ կ աթողիկոսն 
Հայոց Գիւտ, բազում համարձակոլթետմբ պատուեա լ, ոչ միայն ի 
դահանայիցն և ի բրիստոնէիցն, այլ և աո-աւել ի հեթանոսացնի 
որ իւրաբանչիլր ախտիցն գտան էի I§ բժշկութիւն յազօթից սԸՀա 
բոլն։... Եւ. այսպէս պատուեալ յամենեցունց* ուրախալից 2Հէե– 
ղութեամբ հրաժարէր գնալ յտշխարհն Հայոց••• ուր կեցեալ ա– 
ււ աւելապէս պատուովր Հէան զառաջինն* հանգ չէր երկայն ձերու– 
թեամբ» (Փարպ. ԿԳփ 

1Ց. Տասացելոց մինչև ցարդ յայտնի է, թէ վարդանանց կը– 
էւուովք և պարտութեամբ, Փտրպեցւոյն բանիլ, ուխտապահաց կալ¬ 
ման չեղալ անհետ ոգին ազատութեան , յոր կը գիմ էր այս կու– 
սակէյութիւննք մ էտ ի Տոյնս և ակնկալու օգնութետն նոցա։ Նոր 
ապստամբութեան մը խորհուրդը կը գորՆԷր գաղտք հալանու– 
թետմբ, թերևս և յորգորելով կղերին, և փոբր աո.թի կսպասէր 
գալու յերևան։ Ւայց ոչ աո.թի միայն, այլ և առաջնորդի կարօտ 

* Էր գորհնք և այս կանա.խ սկիզբէն կը տեսնուէր յանձին Վա^ա– 

15 
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նալ* որ զառարինոլթիւն և զքաջութիւն հօրեղրօր կը յու* 
ցնէր լան ձին։ 

Ցաււաք քան զպատմել մեր առիթը, որ ընևալեցաւ– պարզե– 
լոլ ապստամրութեան գրօշը% չէ անդէպ խօսել հտմառօտիւ ար* 
անձին գլխաւոր հանդամ անտց վրալ9 զոր ընդարձակ ևս պիտի տես¬ 
նենք լետոլ առ. Փարպեցւոլն։ ՎաՀաՆ էր ըստ ոդւոլն անվեհեր9 
լա ռաջա տես9 ուստի և զդուշաւոր յ ք–ա1$ *է՜Էը։ Գինուս ր քաջ ի ք&Է* 
անհնարին պատերազմող, ի զօրավարութեան հնարագետ, ՛ճարտար 
իւր ձևովն և արոլթեամր ազդել պատ կառանս և ահ թշնամւոլե 
սակաւուք անդամդ զորս դիտէր քաջ ընտրել։ Ըօա րարուցն՝ Վա– 
հան էր քաղցր ք Նանր և հանդարտ 9 մտտց և հանճարոլ անհնա¬ 
րին ալւաւևլութեամրքն հանդերձ՝ նաև հլու։ ՝Հտջ խօսող, մտնա– 
ւանդ թշնամւոլն հետ9 զոր լա դիմահարելու ամէն հնար ուեէր իւր 
պարզ րալց ազդու ճարտարխօսութեամրն։ Ւանակցութետնց մէջ9 
թէ անձամր և թէ դեսպանօք9 էր ազատ և համարձակի առանց 
խոտորելու արդարութեան և հպատակութեան սա հմանէն։ Երկ ու 
թ-ադաւորի հետ ունեցաւ Վշահան խօսք9 Պերոզի և Վ^աղարշուր 
լարդարացումն անձին և ազգին 9 լերկոսին ևս եղա ւ լաղթող9 ամըչ– 
ցունելով հակառակ կողմը9 մինչև խոստովանել աւադանւոլն և 
թազա լորին միանդամալն9 թէ արդար էր Վշահան, և արձակուիէ 
պա տոլով։ քԼալսոսիկ դիտելով կարճ* լառաջ տանինք զպատմութիւՆ 
մեր։ 

13, Ըււա Փարպեցւոլն՝ Գադիշոլ խոռխոռունի9 որ է գլխաւոր 
կոզմանք դարձեալ Փարպեցւոլն րանիւ9 ուրացողաց —թէպէտ մենք 
չենք համարձակիր տալ ալս անունն ալն կուսակցութեան9 գէթ 
ալն ընդարձակութեամր որով կու տալ Փարպեցին9—կասկաՆանօք 
կը նալէր ի ՎաՀան^ թերևս առ նախանձու9 րս*լց մանաւանդ առ 
երկիւղի9 թէ ՎաՀաՆ մտարերէր լառաջ տանել իւր հօրեղրօր դոր 
եը9 ուստի և կ* ամրաստան է զնա իւրովքն աո թադաւորն։ ՎաՀաէր 
կ* ստի պոլի երթալ առ Պերոզ, և արդարացեալ կը դառնալ լիւրսնք 
րալց տկարացեալ ի հալատս *-օՆկեալ ի դրանէ և Մ աղխ աղն 
ԳհոՏք Ժողովեալք առ նա դասք ուրացողացն** ♦ իրրև տեսան էին 
զՄամիկոնեանն ՎաՀաէւ ալնպէս երևելի* •• ներկեալք խամրէին և 
Ննկեալք թարշամ էին։ Ւ*նդրէին ի վեր ալ նորա հնարս պատճառա֊ 
նաց ւ որով զնա և դեղրարս նորա կորուսանել կարասցեն• տալին 
դիտել մեՆամեՆաց ղրանն9 ալլ և էր ինչ որ թադաւորին9 թէ ոչ է 
հնար սմա առանց ապստամրութեան կեալ ի Հալս։ ՏիշեցուցանէիՆ 
Աչ»եաց և ղնախնեացն նորա զմիոլ միոլ9 թէ ով ի նոցանէ ոչ խո ո* 
վեցոլց զ\Լրեաց աշխարհ և ոչ արար մեՆամեՆ վնասս և մ ահուն ս•֊ 
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արդ երբ և է՝ ասեն, սա գնսյն խռովութիւնս յարուցանելոց է ի 
վեր այ ձեր։*.. Տեսեալ այնուհետև ՎաՀանայ զայնչափ յարուցմունս 
նախանձաւսրացն ի վերայ նորա, թէ ոչ երբեք կասեալ լռեն ի չար 
նախանձալից խօսից, չկարացեալ տանել հանապազօրեայ բանսար- 
կոլթեանն% երթեալ ի գուռն տկարանալր ի հաւատն. և. եկեալ ի 
Հայս, սակայն և. այնպէս խնուլ գբերանո չարախօսացն ոչ կարէր* 
(Փարպ. ԿԵ.)է $նչ կը նշանակէ «տկարանալ ի հաւատս*՝ չէ 
ստուգիւ լալա, թերևս տալ դա լան ու թիլն ըստ վարդապետութեան 
մ ոգուց ք կամ թերևս պաշտօն ինչ մատուցանել արեգական և կր**~ 
կի։ Ա/ս ուրացութիւնք էին մանաւանգ հաճեցունելու համար մո– 
լեռանգ թագալորնք և իբրև արտաքին նշան հաւատարմութեանք 
ուստի և քաղաքական, քան ՜ճշմարիտ կրոնական գարձ։ (՝այյ և 
այնպէս Վշահան, յետ դարձին այսրէն ի Հայս, չկրցաւ կարվել իւր 
հակառակորդներին բերանըէ «Որ ոք, ասէ Փարպեցին, բան ուղիղ 
ի հրապարակի առաջի իշխանի չգիտէր խօսել գնա աաեայր. և որ 
ոք յորս կամ ի թիւրախ նետ չգիտէր ձգել գնա պարտաւորէր։ 
նստի, աս էին, և ամենեցուն ունչս առնէ։ Եւ որ ոք անմտու• 
թեամբ զգորես արքունի չմարթէր գորեել ի նա բերէր զպատ– 
ճառն։ նա, ասէին, յառաջէ յամենայն ի գորես, և չտալ ումեք 
գորեել կամ օգտել* (Անք.)* 

14. եւ որովհետև, ինչպէս կը գուշակսւի պատմութենէն, 
Վ^ահանայ յանձնուաե էին ոսկւոյ հանք, հակառակորդք, և մանա– 
ւ.անդ Վ>րէւ ոմն ասորի որ գորեակից էր նորա% սկսան ամբաստա- 
նել գնա, թէ Վշահան ինքնագլուխ կը գորեէր, և թէ կը խորհէր 
ոսկին առնլով փախչել յօտար երկիր։ ՍԼ^ա պատճառաւ ՎաՀաէր 
գարձեալ կ9երթայ առ թագաւորն, տանելով ընդ իւր ոսկին, և 
արդարանալով կը գառնայ ի Լայս.—«Վաօէք զի էր նորա գորեակից 
որում անուն էր Վ^րիւ, անանուն ըստ Կթզգի ե. անփորձ իրի, որդի 
առն աւորւոյ, բայց շատախօսութեամբ և ընդվայրաբանութեամբ 
առաւելեալ նմանէր ազգի \Լսորոց. սրոյ չմարթացեալ գորեել ըզ– 
գորե արքունի։ երթեալ լինէր ամրաստան զՎ^ահանայ առաջի թա¬ 
գա լորին Պերոգի ասելով, թէ Եէրձ ի գորե ոսկեհատին չետ ինչ 
մոտ երթ ալ, և իւր ժողովեալ զամենայն ոսկի աշխարհին% խորհէ 
երթ ալ առ. կալսր և կամ քաշխարհն Հոնացք և. տուեալ զոսկին 
կամի խնդրել գունդ և ապստամբել։ Եւ. լուեալ գայս ամենայն բան 
ամրաստանութեան գին քեն է Վ*ահանայ՝ առեալ փութանակի զբաղ– 
մութիան ոսկւոյն հասանէր ի դուռն։ եւ լուեալ թագաւորին Պէ– 
րոգի զճեպով երթալն Վշահան այ* զարմացեալ ասէր. Նկդ Վ^ահանայ 
այդպէս երագ շատ ընգգէմ է բանիցն Վիրուս։յ, մանաւանգ եթէ 
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բերետլ ևս ինչ էէ Եւ եղետլ Հանդիման թագա լորին՝ տեղեկանալ 
ի նմանէ թագաւորն Պերոզ9 թէ արդարև րերեալ ինչ է* և լուեալ 
ի ՎաՀաէւայ զրանիօնութիւն բազմ ութեան ոսկւոլն զոր բերետլ էր՝ 
ուրախ լիներ լոլժ։ Ապա և լանդիման Վահան ալ տաՀր ասել 
Վրուալ զբանսն՝ զոր ասէր գնման է յա ռաջա գոյն։ Եւ լուեալ Վս*Տա“ 
նալ զա մ են ալն ասադեալսն Վրուալ՝ ետ պատասխանի առաջի թա¬ 
գա լոր Էն և աս է♦ Գիտեմ և ես զանիմաստութիւն անձին իմոյ9 ըստ 
դուդանելոլ զիս ձեզ Վրուալ* բալդ սակայն աՀերան կոլր չեմ 9 թէ 
գԱրեադ ոհԺ և տես անել անգամ չգիտեմ• որոլ սւժոլ զբազում ազգս 
ապստամբադ հարեալ է սաստիկ երկիւգիւ9 և հնազանդեդուդեալ ընդ 
իւրեանդ ձեռամբ ունին։ Ե*ւ(| ես որ ապստամբելս կամիմ ըստ գորտ 
տսելոյդ՝ գոլն իսկ ինրն գիտէէ զի մի ետռալ չգտանի իմ, որ ինձ 
խոհակերութիւն առնէ9 և ոչ երկուդ կամ երիդ պատանեադ իշխեմ 
տիրաբար9 որ ինձ երկիւղիւ սպաս ունին« գնդի իմ ոհԺ ալդ է։ Թայց 
եթէ նեղ ինչ էր ինձ ի ձէնջ9 և ուրեր լօտար երկիր գնալ և կորնչել 
կամ էիք զալգչափ ոսկի ալսր զք բերէիք որ մինչև դմտ հ իմ, թէև 
կարի շատ կէի՝ իմում անձինսք ալլ և տասանդ ևս ընդ իս թոշակ 
ղատ էր և բա լական* և զալլ որ ոստիկան ձեր լիմ վեր ալ չէր 
կադուդեալք որ հարկէ տալր բերել ալսր զալգչափ բազմութիւն ոս– 
կւոլէ ք՝»ւյյ թէ վաստակել գիտեմ ձեզ դուր կտրող էր զիս9 թէ կա¬ 
միր՝ կեդուդանել վաղվաղակի և առժամ ալն մեՆադուդանեի որպէս 
և կամիրէ Եւ լուեալ զալս թագա լորին Պերոզի և աւտգանւոլն՝ ա– 
մ են երին իրաւտդոլդին զխօսս ՎաՀաէւայ րան զխօսս Վրուալ։ եւ 
և լան էր ՎաՀաՆ արգարադեալ Հատ են էն 9 և որդի ասորւոլն Վրիւ 
ելան էր ամաչեդեալ և արհամարհեալ։ Եւ հրաժարեալ Վահանալ ի 
գրանէ՝ մեեարտնօր և բազում շրեղութեամբ եկեալ հա սան էր յաշ– 
խարհս Հալոցն 

15. ՎաՀահ ունէր խալթ խղճի վասն ուրադութեանն9 և կը 
խնդրեր առիթ սրբելոլ զալե աղտ• ուստի մինչ նա ալս խորհրդով 
կը տագնապէր՝ Հարեալ խռովութիւն ի Վիրս։ Ւուն Վրադ թագա- 
լորն Վախ թանգ սպան զուրադեալ բդեշխն Գուգարադ Վազգէն։ 
Հայր որ էին գինուորութեամբ յԱղուանս և էին դժգոհ ուրադեալ 
հալ իշխաններէն մանաւանգ րան Պարսիդ զորագլուխներ էն 9 լսելով 
Վրադ ապստամբութիւնը՝ կ* ուրախանային ք բայդ կը կասկաեէին թէ 
տարուէին Պարսկաստան« իսկ երբ զերնան ալս երկիւզէն և եկան 
ի Հա1ս* խորհեդան ապստամբեր և զալս խորհուրդ լայտնեդին Վա– 
հանալք որ գիտէէն թէ խզճիւ էր ուրադոլթեան համտրւ ՎաՀ«ւ#Ն 
ի սկզբան կքընդդիմանալ նոդա9 դուդնելով նոդա զզօրութիւնն Պար– 
4քքր7է հթուլութիւն և զխաբէութիլն Յունադ9 զտկարութիւն Վրադ 
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լորս լուսացեալ էին, զանստուգութիւն օդնոլթեան Հոնաց$ և մտ– 
նաւանդ զիւրեանց անհաստատ ո ւթիւն * բալց լեսող կը հալանի, և. 
բերել տալով զ\Լւետ արանն՝ կերդևուն ամենեքին մինչև, ի ւ/«»> 
հաստատուն մնալ*—«Եէ. քանզի չէր խազազութիւն մտաց նորա 
(Վշահան ալ) զտմենալն օր վասն վատ անուան ուրացութեանն՝ * * ♦ 
հնարս հալցէր և անդադար խնդրէր ի Փրկչէն Փրիսաոսէ շնորհել 
նմա ժամ բարի։*** Եէ– մինչդեռ. ՎաՀաէւ լալսպիսի լուզմունս մտաց 
կալր տա րակուսեա լ լին էր լանկարՆակի խռ.ովութիւն լուզմանց աշ¬ 
խարհին Վրաց։ Վ^ախթանգ ս սլանան էր զբդեշխն զանօրէնն Վ^ազգէն 
լամի քսաներորդի հինդերորդի Պերոզի ար քալի։ քՀալս լուեալ Հալոց 
աշխարհիս մարդկան, լորոց բազումք ալն ամ լՄղուանս էին լապըս– 
տամբ ամրականացն կռ՜ուի, որոց զօրադլուխ էր ՀՀարմիհր հազա¬ 
րապետ, և. Հալոց աշխարհիս Մտրվշնասպն Շոզմանդեան էր մարզ• 
պան,*** ցնՆալին ուրախալից սրտիւ$ վասն կի դողր առ֊ նոսա համ¬ 
բալ, թ՜է Վրաց արքալ ասէ, թէ Ես միում ումեք զկոիւ չտամ 
տեսանել, ալլ ալն չափ հանեմ Հոնս՝ որում ոչ կարիցեն հարկանեչ 
ի դիմի զօրքն Պարսից։ Չ*օրացեալք լալնպիսի համբաւոլ՝ ակն ու– 
նէին օդտի*** րալց երկնչէին թէ մի դուցէ աււեալ զդունդն Հալոց 
զօրադլխացն Պարսից՝ ի դուռն դումարիցեն։ Մլլ լալնպիսի կարՆեաց 
զերեեալ դալին ի Հալս, և եկեալք ի դաւառն Հտիրակալ, ի դաշտն 
ուր բնակէր մարզպանն Հալոց Ատրվշնասպ Ցոզմանդեան, 1ւ աու 
նմին հազարապետն Հալոց Վեհվեհնամ, խորհուրդ ի մ էջ առ.եալ 
ոմանց նախարտրացն Հալոց, որ զտրտմելն և զտարակուսելն ի բա¬ 
զում ժամտնակաց գիտէին զՄամիկոնէին Վահան ալ լաղադս մ ոգու– 
թեանն անուան, 1ւ ասէին, թէ *\արի պատեհ է 1ւ մեզ 1ւ նմա ժամս 
ալս փրկութեան, նմա՝ ապրել ի խզճէ մտացն իւրոց, և մեզ՝ զեր– 
Նանել ի հանապազօրետլ կասկաՆանացս 1ւ լարաժտմ հարանացս, 
որոց Ժառալեմքս ի հտրկէ հեղձամղձուկս նախանձու։ Եէ. արքալդ 
Վրաց Վախթանդ արեացի է, օդնեսցէ մեզ, և հանդերձ Վրօք թե¬ 
րևս կարող /ինէաք առ. սակալ մի աշխատ առնել զՊարսիկս։*** 
8ալտնէին ալնուհետև համարձակեալք ի գիշերի միում ղրանս մը– 
տաՆութետնն իւրեանց Մամ իկոն էին Վահանալ, որոլ լուեալ ասէր 
ցամենեսեան* ^իտեն ոմանք որ էք ի խորհրդիս լալս, թէ որպէս 
վտանդեալ տագնապի մ լա մ են ալն ժամու վասն սուտ անուանս զոր 
ատելութեամր կրեմ լանձին իմում** * կամ է ի գտան ել հնարս և զեր– 
Նանել ինձ ի խզճէս որ նեղէն զիս*** րողց միաբանել խորհրգոլգ 
և ասել ձեզ, թէ լալ է իմաստդ և արարէք՝ ոչ կարեմ ասել 1ւ 
չիշխեմ* վասն զի զԱրեաց ոլժն և ստամրակութիւն քաջ գիտեմ, 
և զՀոռոմոց զթուլութիւնն և զխաբէու թիւնն, և զձեր Նանուցեալ 
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է փորձել. էմ$ թէ որպէս հար անց ւքերոց ուխտեցին երգմամբ և 
ստեցին* և վասն Վրաց արջագի և Հոնացդ քօշա աոէր »• 
էլան ձին թ՛եթև ինչ աշխարհ են և ալրուձիով սակաւաւորր* ք«յյ 
վասն Հոնաց՝ ո դիտաց9 հսուանթն գուլ թէ ոչ9 ոԸֆ չենն ի միջի և 
չերևին։ Ւալց րան զամենալն ևս առ.աւել լան ձ անց երկերուրք վասն 
պի մարդիկ սուար էր և անվստահր*** Յընդո ւնալն և յան պիտ ան 
խորհուրդս ձեր գէս մի աշխատ առն էր։ Էլ լուեալ զալս ամեն ալն 
րանս նախար արացն Հալոց ի Մամ իկոն են էն Վ^ահանալ՝ ետուն պա* 
տասխանի միաբանութեամբ և ասեն* ՏԼամենալն զոր ասացերգ՝ քխ 
ասացերք որպէս վալելէ րում իմ աստութեանդ9 ՛ճշմարիտ ասացեր և 
արդար* բտլց զլոլս մեր ոչ ի Հոռոմս եդեալ է և ոչ ի Հոնս, ր֊ալց 
նախ լոզորմութիւնն \^ստուեոլ * * * և ապա ի մահ անձանց մերոց։*** 
Ել. լուեալ զանուն մ ահ ո լան Մամիկոնէին Վշահան ալ և ր**ջէ ^ք* 

բօր նորա Վ^ասակալ՝ րաջալերեալր զօրացան։ ** * 0կսաւ խօսել Մա– 
միկոնեանն ՎաՀած և աս է* *հուր դիտէրք զի ՝Լարդք իմ եզբալր9 ի 
դրանն է* և գիտեմ եթէ լուեալ զխորհուրդս մեր Պարսկաց՝ կա¬ 
պեն գնա և վշտացուցանեն* բալց ի մահ լօժար եմ րան ալսպէս 
կեալ ուրացութեամբ* ** և ամենագիտին հալեցեալ ի դարձս իմ՝ 
տրասցէ լիս նշան բարի և դարձուսցէ առ. իս զանձկալի եդյբալրն 
իմ զՎ^արդ ողջ*** և զալս ասացևալ լառն են ամեներեան*** և մա– 
տուցեալ լաո֊աջ սրբոլ րա հան ալին որում անուն \1*թիկք ալր բանխ 
բուն բանիւ և խորհրդապահ սրտիլք լերևելի գեղջէն որ կոչի ք՝ճնի9 
և բերեալ սուրբ Աւետարան՝ ոդջունէին ամեներեան* ** և երդուեալր 
ի դի շերին և հաստատեալ ի հաւատն քրիստոսի և հրաժարեալր ի 
մ ի մ ե անց՝ լիլրարանչիւր վանս դնացին հանդչելշ (Փարպ* նԵ* 

16. Միաբանեալ նախարարներէն մինք Վ^արազ-Հտապուհ Ա– 
մատունիք կը լալտնէ ապստամբութեան խորհուրդը մարզպանին 9 
որ դիշերալն կը փախչի Արտաշատու բերդն9 և անտի Մտրպտտա¬ 
կանի կողմը*–«Մի ոմն ի նախարարացն Հալոց9 որում անուն էր 
Վ>արազ~Նապուհ9 ի տոհմ էն Մմատունեաց9 ❁ ելեալ ի խորհրդենէ 
միաբանութեանն՝ գնաց ի նմին գիշերի և պատմեաց մարզպանին 
և ալլոցն ամենեցոլն զխսրհուրդ միաբանութեանն և զերդումն 
Մւետարանին և զխօսս ամենալն նախարարացն Հալոց։ Ջ*որ իբրև 
լսէր մարզպանն Մտրվշնասպն և ալլ պարսիկ մարզիկն և ջոկր ու– 
րացոզացն Հալոց՝ սրտաբեկեալր զարհուրէին և անրունր լին էին 
զմնացեալ մասն գիշերսլ լերկիւզէ։ Հասեալր ի մամ աո֊աւօտուն՝ 
չոլէին ի տեղւոլն և երթեալ բանակէին մօտ ի պարիսպ րերդին 
որ անուանեալ կոչի Մնի։*** Եւ. ի նմին գիշերի հեՆեալր լիւրա– 
րանչիւր երիվարս մարզպանն և հազարապետն և որր ընդ նոսա 
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•միաբան դ էքքե՝ փախստականդ լին է էն։ ՀՀոր զգացեալ նախարարազն 
Հալոց՝ հետամուտ լին էին զկնի փախստէիցն • և վասն զի տեղևակ 

~տռ աջնորգօդ փախչէին մարզպանն և հազարապետն ք ոչ ընդ ուղ՛ 
ղորդ տեղիս ճանապարհացն ք ալլ ընդ ալլ և ալլ տեղիս՝ զերՆեալդ 
անկան էին ի բերդն \Լրտաշատուք որոց ոչ կարկին հա սան ել նա¬ 
խարար դն Հալոց« քա|0 զդրաստ ամենալն պարս կացն կալեալ ըմ¬ 
բոն էին ի ՛ճանապարհինք և զՄախազն Գադիշոլ ձերբակալ արա– 
քին, աՆԷին ընդ ինդեանսդ և. հասեալդ ի Գոլինդ երթեալ պաշա– 
րէէն զբերդն Այւ տա շատ ու.։ Եււ^ մարզպանն /ւ հազարապետն գաղտ 
ի գիշերի ելեալ ի բերգէն փախստեալ դնալին ի կողմանս \Լտրպտ¬ 
տականիդ 

Հոս Փարպեցին կը լիշէ ոլըէշ մատնիչ ^արազ-՚Ներսեհ անունդ 
(\ւրՆալ իշխանին որդինք որ կողոպտելով երևելի դաղադըդ Ւռնա– 

շահաստան ք կքապալինի 0 ագրալ ք-երդը1 Ւռնավիժի շահաս¬ 
տանդ ինչպէո նաև (\ւրՆ և \)ագրալ բերդ են անՆտնօթ անուանդ• 
Վերջին երկուդը կը թ՛ուի թէ էին ի \)իւնիս*—*\)եպուհ մի ք\ւր- 
Նացիդ որում անուն էր Վ^արազ-ներսեհդ որդի Կողթեկալ իշխանին 
(\ւրՆալք որ էր լերդմանն ընդ նախարարսն Հալոցդ նենգեալ ուխ¬ 
տին սրբոլ% երթեալ աւերէր զշա հաս տանն Ւռնավիժիդ և առեալ 
զա մ են ալն կարասի շահաստանին՝ դիմեալ ամրանալր ի բերդն որ 
անուանեալ կոչի Աագրալ բերդդ որ էր բերդ ամուր իշխանութեանն 
իւրեանցդ (ԱՏւ^)է 

17. Հալ նախարարներէն ոմանդ որ էին ընդ Ատրվշնասպալ՝ 
խորհուրդ կու տան նմա փութ ալ հասնել Հալոց վրալք որ դեռ. ան¬ 
պատրաստ էին և անօգնականդ և մարզպանն անսալով նոցա կը 
դառնալ ի Հալս մինչ ի Նախճաւան։ 0ահակ Ւագրատ ունի և Վա– 
հանդ զորոց առաջինը կացուցին Հայք մարզպանդ և զերկրորդն 
սպարապետդ խորհելով նախարարաց հետ՝ կը ղրկեն \Լտրվշնասպալ 
վրալ չորս հարիւր զօրօդ և երևելի իշխանօդ ոմամբդ զՎ^ասակդ 
զեղբտլր Վ>ահանալք որ կը փութալ առաջն առնուլ Պարսիցդ առ ի 
չտալ նոցա անցանել զՆրասխդ բալց հասնելով ի Վ^արազկերտ՝ (տե¬ 
ղի մօտ ի Նախճալան^ կը լսէդ թէ Պարսիկդ անցաՆ են դետըդ ուս¬ 
տի դնելով բանակը հոն՝ կ*երթալ իլր գնդով յտռաջ մինչև ի դիլղն 
^ռուակ սակաւուդ։ \ձտրվշնասպ կը հասնի հոն իւր եօթն հազա–, 
րօդ* Վ>ասակ հնտրիւդ արձակելով զիւ֊ր մարզիկն ի Վ արազկերտդ 
ինդն ևս խաբելով ղԱտրվշնասպդ թէ իբրև պատգամաւոր եկաՆ է՝ 
դաջութեամբ կը մեկնիդ և գալով առ իւրսն կու տալ լուրդ թէ 
անպիտան է Պարսից գունդը։ Խորհուրդ կքընեն դէմ գնել նոցաք 
եթէ լարձակինդ բալց դալով լեռնակողմը՝ կը բանակին լ\ձկոռի։ *պոն 
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լինի խառնուրդ, ուլւ Հայք կը լաղթեն, Մտրվշնասպ և ուրիշ երե– 
ւելիներ, ըստ Փարպեցւոլն, կ*ս պանս լին, և մնտցետլր կը ցրուին*֊ 
-€^սկ ոմանք* է հա/ նախարարազն խրատ տուետլ մարզպանին* 
Հալոց Մտրվշնասպալ ասիին, թի թագա լորն Վ^րաց ապստամբեալ ի 
և Հոն կամի հանել, քւայյ հանեալ չև ևս ի* և դարձեալ Լա լոզ 
աո. կալսր զդնդի լղեալ ի, և դեռ. չև ևս երևի ի միջի* և ին– 
րեանր չև ևս յլաջ կազմեալ են որպիս արժան ի* և դու թի ար 
ժըմ փութով հասանես ի վերալ նոցա* գիւրով և թեթևով վճարես՝ 
զգորե մի կարի մեՆ, և լաւ անուն լանձն առեալ պատիւս և շատ 
պարգևս գտանեմր լար բալից ար բալի և դու և մեր։*** Եւ հաճսլ 
թոլեցաւ բանն մարզպանին և ամենեցուն որ ընգ նմալն էին, և 
վաղվաղակի լԱտրպատականի գունգ առեալ և ի ^Հոպրեաց մարզ¬ 
պանին, և զգունգն ^\ատշաց՝ գալր հասանիր լաշխարհն Հալոց ի 
գետեզրն Նրասխալ, կամեցան անցանել ի գեւզն որ կոչի ՚Նախճա֊ 
լանք ի սահմանակցութեան Ծիւնեաց։ եղև աո. տիրն ք՝ագրա– 
տունեաց ՕաՀա^ և աո. ՎաՀաՆ; • • • որ ք» ի Հալոց ընկա լան զգսրևա- 
կալութիւնն Լա ռա ջինն՝ զմարզպանութեան, և երկրորդն* զսպարա¬ 
պետ ութ եան՝) , եկն Պարսից գնդին, և տեսեալ դեռ. ևս անկազմա– 
գոլն զպատրաստա թիլն զօրուն իւրեանց՝ խոր հիին աո. վա/ր մէ 
լամ ուր տեղիս գաւաաին Տալոց չուել* ալլ ւիշ^լով, թի ոչ ի յւ»գ* 
թութիւն ի բազումս և ի սակաւս1 խորհեցան ստիպով ընդդիմ նո– 
ցա զնար խորհիին և զալս—մնալ մարզպանին Սահակալ և սպա¬ 
րապետին Հալոց Վ^ահանալ և ոմանց յայչ նախարարազն անգին 
լոստանին։ Եւ. որբ ի պատերազմն կապմեցան% իին Եիւնին Ւ արդին* 
զոր անուանեցին ի ժամուն իշխան տիրութեան Եիւնեաց, և ամե– 
նալաւ բաջ սեպուհն Մամիկոնիից Վասակ, եղբալր սպարապետին*, 
և 1*արջոլլն Մաղխազ, և երկոբեան որդիբն երանելոլ *\ամսարա¬ 
կանին Մրշալրալ, Ղէերսեհ տիր Հտիրակալ և Հրահատ նորին եղբալր* 
և երկ ու արբ ի Ղ՝նունեաց տո հմին, Ատոմ իշխանն ^նունեաց, և 
եղբալր նորին Աոաստոմ, և գունդ ընդ նոսա, որ իին թուով ընգ 
բնաւ չորերհարիլր ալր։*** Երկիր պագանիին նախարարբն և ամե– 
նալն արբ զօրուն որբ ընդ նոսալն իին հրեշտակակրօն սրբոլ կա– 
թոդիկոսին 8ոհանալ* ** և ապա հրաժարիին լասպետին ի 
կալ, մարզպանին, և ի զօր ավարին Հալոց Վշահան ալ Մամիկոնենի 
և լալլ ընկերակցաց իւրեանց որ անդին լոստանին աո. նոսա մնա¬ 
լս ց իին, և գնացին ստիպով խնդալից լօժարութեամբ։ Եդեալ ի 
մտի ասիին, ք\՚վ դիտի, կարեմբ հասանել ի հունն ուր գունդդ 
Պարսից անցանել կամին, և դարձեալբ լաներևոլթ տեզւոջ ուրեք* 
սպասեմ բ* և լորժամ դիտեմ բ, եթի կիս գնդին անցեալ ի ընգ 
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գետն* անկանիմք ի վեր ալ անցելոցնք և թերևս վնասել ինչ կտ¬ 
րեմ ք% նոլնպես և մնա զելողն ի նոցանէ գար ձետ լ գիլրով կարեմք 
լինել գամագիւտ։ Եւ եկեալք ի գեւղե որ անուանի Վ^արազկերտ9 
լուան եթե գունդն Պարսից անցին րնգ գետն ամենեքեանք և են 
թուով եօթն հազար։ Եւ սեպուհն Մամիկոնէից Վ^ասակ, քան¬ 
զի առաջապահ էր ալն օր՝ գնալր լառ.աջ ի գեօղն որ անուանի 
*\ռուակք։ Փ՝երևս լիցի ինչ հնալւ> ասէ։ ջանամ առնուլ զգնգին 
Պարսից զհանգամանսք թե են ինչ և թե ոչ։ Եւ երթեալ ի Կքււ– 
ոլակս լօթ՝ լան կա րե ակի լառաւօտուն Նա գել հաոեալ ի նոլն գեւղ 
և մարզպանն պարսիկ Մտրվշեասպ լսեր զՄամիկոնենէն Վասակալ, 
թե .անգ ե* Ել քս»ջ սեպհին Մամիկոնէից Վ^ասակալ գիտացեալ 
զԱտրվշնասպալ և զնոցանէն որ անգ եքն% հնար փրկութեան քա– 
ջութեամր խորհեցաւյ որով զգունգն իւր ապրեցուցանել կարաս 9ե 
ի ժամուն։ Հրաման տալր երկուց երկուց զոլդ* և կամ երից և կամ 
ևս լոլովից։ ընգ ալլ և ալլ անլալտ տեղիս և րնգ փողոցս ելանել 
ի շինենք և զատ ի միմեանց փութ ալ հասանևլ ի գեւղն Վ^ա ր աղ¬ 
կեր տ ք ուր նախարարք և ալրուձին Հալոց եթ*։ և տալր գիտել նո– 
ցա։ Եւ ինքն քաջ սեպուհն պատրողական բանիւք բանգագուշա– 
ցուցտներ պատգամաւորօք զԱտրվշնասպ ասելոմք թե Եււ պատգամ 
ունի մ առ. քեղ զՀալոցք զորս լուեալ քո և որք րնգ քեզ են% հաս¬ 
տատ հա՚ճոլ համ արիք և օգուտ զալնպիսի լուր և՛ Մրեաց տեաոնք 
և՚ Հալոց աշխարհիս։ Եւ Ատրվշնասպալ լուեալ թեպետ ե. գաղտ ի 
միտս ուրախանալր, կարՆեցեալ թե հաստատ ի նուա՚ճումն գան՝ 
ալլ սակալն առ. նա խստագոլնս լղեալ ասեր* թե Աշխարհ մի ապըս– 
տամ առ. իս զքնչ պատգամ լղեն։ Եւ քս*ջի սեպհին Մամիկոնեից 
Վասակալ գիտացեալ զիւ֊ր ալրուձին զերՆեալ անվնաս9 և թէ չիր 
ինչ կասկաՆ ալնուհետև՝ պատասխանի արարես»լ եկելոցն լՄտրվըշ– 
նասպալ ասաց9 թե Մեր ցալժմ ոչ վատ ինչ գորՆեալ ե եւ. արքու¬ 
նի իրս։ց վնաս արարեալ* բալց գու ինձ հրամալեա ասել զպատ– 
գամնք և ձեր լուեալ ապա հալեցարուք լարմանն 9 և Նաներուք 
զոր ինչ պարտ ե առնել։ Եւ արձակեալ զպատգամաւորն և ինքն 
հեՆեալ լերիվարն՝ ասաց ՏաԱ Պարսիկսն որ կալին անգ9 թե Եււ 
Նաղր առնելով րնգ ձեզ խօսեցալ զբանսն առ պատգամաւորսն« 
ալլ զիս ուրուք առ ձեզ պատգամ չե լղեալ• րտ19 ^ս տեսանել 
ղձեղ եկիք թե որպիսի՛ ինչ եք* աԱ ԳոլՔ մարդիկ վատ ք և ան¬ 
պիտանքք և եկեալ եք ի վատի խնդիրք և պատահեք Հարի և֊ կո~ 
րնչիք։ Մսացեալ ալս պես քաջի առն՝ գնաց ինքն ի րաց անհո– 
գութեամբ և աներկիլղս։ Եւ եկեալ քաջն ի գունդն Հալոց* պատ 
մեաց նոցաք թե գունդ բաղում Էք Ըա19 1ոԼոՀք է նոցանե անպի– 
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տանք են։ Եւ լուեալ զալսպիսի բանս ի քաջ Մամիկոնեան սեպհէն 
միարանութեամր արք զօբսւն Հալոց՝ խորհուրդ ի մ էջ առինք թէ 
պարտ է ի դաշտ էն ի լեռնակողմն փոխել. գի եթէ հարեալք ա– 
սեն, ի գիմի զօրեմք՝ ալն աջող իսկ է և բարիք և եթէ ալլազգ 
ինչ գիպի% պահպանութիւն է մեր ամրութիւն լեռնակողմանն և 
օդուտ մեզ։ Եւ եկեալք չուեալք բանակեցան ի գեւղն Ս՝ասեաց, 
սրում անուն էր Ակոռի։ 

«Եւ լուեալ թէ առ վաղիւ գունդն Պարսից ք.ա| ի վեր ալ նոցա 
ի պատերազմկաղմէին և նոքա որ անդ էին ընգգէմ նոցա ի 
պատերազմ։ Եւ րաժանեալ զչորեքհարիւրսն ի չորս առաջս* միջին 
վալրին կարգէին զօրագլոլխս ի ժամուն ցիշխանն Ծիւնեաց Ւար– 
գէն և զքաջ սեպուհն Մամիկոնէից Վ^ասակք և ահեակ կողմանն 
զ\՝արջոլլե Մաղխազ, և կողմ անն աջոլ զ\՝նունիսն երկոսին, գի 3^ 
խանն Ղ՝նունեաց Աաաք 1ւ ցնորուն զեղրալրն զԱռաստոմ• 1ւ ընդ 
մ էջ երկոցունց մասանցն զքաջն և. ղընտիրն ցիշխանն Նիրակալ 
զներսեհն Աամսարական և ցնորուն եդյրալրն զՀրահատն պատրաս՛¬ 
տական լօրինէին. ցի որ կողմն տկարասցի՝ ասենք նոցա հասեաչ 
փութով ղօրացուցեալ օգնես զեն, և. լամենալն կողմ անց ոլժ լինի- 
9էն. քանզի ամենեքեան վստահ էին լարսն՝ որպէս ի լաւսն 1ւ լար- 
գարսն լուխտապահսն։ Եւ ալսպէս լօրինեալ ցչորեքհարիւր արսն 
ելեալ կալին ճակատեալք ի վերալ րարձրալանդակի լանջակողմ անցն։ 
ՏԼորոց ղսակաւութիւնն տեսեալ զօրացն Պարսից՝ ոչինչ ալլ կարն և– 
ցին՝ րալց եթէ կամաւ խելացնորեալ ի խնդիր մահու են եկեալք։ 
Ել քս*ջ ի հեռաստանէ ալրընտիր ի զօրացն Պարսից լարձակեալք 
ի վերալ զօրացն Հալոց՝ բազումք լետսէին վատաձիոցն Պարսից, 
և. քաջաձիքն լառաջեալ հասանէին ի տեղի պատերազմին։ Աորս և. 
ի ժամուն Մաղխազն Ղ՝արջոլլ առեալ ցիւրև զհարիլրսն, նենգեալ 
ուխտի Աւետ արանին՝ ի գունդն Պարսից անկանէր, 1ւ մնա լին երեք- 
հարիլրքն Հալոցք որք դիմեալք ի վերալ զօրացն Պարսից՝ ղրնտիր 
արս պատերազմին անց.էն և. անդ ի տեղւոջն դիաթաւալ լերկիր 
կորՆանէին, 1ւ ղալլ րազմութիլն գնդին Պարսից ձորոց 1ւ առապար 
տեղեացն ցրուեալ վատնէին։ ՍԼէր^. ի կողմանն քաջին Վ^ասակալ 
սեպհին Մամիկոնէից և. \)իւնոլն ք՝ արդեն ալ անկեալ սատակէր Ատըր– 
վշնասպն մարզպանն (ւ ալլ արք աւագք և նախարարք լուրացո- 
ղտցն Հալոց, և ալլ բազում Պարսիկք• նոլնպէս և ի կողմանն Աա«ր– 
մալ և. Ա#ւաստոմալ բազումք մեռանէին ի քո*ջ ար անց։ Եւ տէրն 
Աիւնեաց արգէէր) ղէդիհոն պահելով միւսում ևս չար ժամու՝ ղեր* 
Նեալ ապրեցուցանէր ցթ շնա մին արդարութեան մազապուրն ի ձե՛¬ 
ռացն Ատոմալ և Առաստոմալ։««« Ել մինչդեռ նոքա ալսպէս ^®– 
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ֆոլերեալբ էին՝ առեալ Գարջուլայն Մախազու զգունգն ^Հատշաց 
–հանդերձ և այլ ապստամբօբ հայ որերոյ և այն ու ևս դնգալ, որ 
յլնգ իւրն էին, և յալլ կողմն կարթեալ ըստ աներևոլթ ձորոցն խո֊ 
բութեան հասեալ կալր զկնի ուխտապահ զօրացն Հարց ի կող֊ 
մանէ, կամ էր ի թիկանց կուսէ անկան ել ի վեր ալ (Հալոց) և տա¬ 
նել զլաղթոլթիլնն խարէութեամբ, և անուն մեՆ ժառանգել։ Իււ^ 
֊ուրումն լան կարն՛ ակի զձալն խողխողման զհո*լ սպանելոլ ի ^\ատ– 
Հացն լուեալ բո զոր արկան էր աո. արս Կամսարականս. որոց ցա– 
-սուցեալ առնն կամ էին ւ։ պան անել գնա, թէ Գունդ մեր է, և գոլ 
խաբէութեամբ զմեն իրս կորուսանես։ Եւ ապա հաստատևալ *Ներ– 
“եհի ի լրտեսելն եղբօր իւրոլ Հրահատալ, եթէ գունդն թշնամեաց 

–է՝ գիմեալ լարձակէին ի վերալ այնչափ բազմութեան երկոբին եղ֊ 
բարբն սակաւ արամբբր Ա1#^. հասեալ հայրանման ^\ամսարականն 
ներսեհ% զզօրագլուխն Կատշաց, զայր հզ°ր և. զմարտիկ, հարեալ 
նիզակաւ անգէն ի տեղւոֆն սատակէրք և գայլ ամենայն գունդն 
արկեալ առաջի՝ բազում արանց գիակունս առա լել բան գայլ մե֊ 
ռեսպս պատերազմին կորնան քարկիր վարէին։ եւ լին էր օրն ալն 
օր նշանաւոր ուրախութեան» (ԿԷ—Փարպեցին Հայոց կող֊ 
մանէ անկեալ զոբ Հյիշևր, և ալս արդարև է զարմանալի։ Ապաբէն 
փ"բր էր կռիւն, բտլց 1ա1 թութիւնն մեե—չօ|ւս հարիլր մարգ 
4րօթն հազարի գէմ, արդարև անհաւատալի, մանաւանգ զի Գար֊ 
ջոլլ հարիւր մարգով պատերազմին ժամանակ անցաւ Պարսից կող- 
մը* բա13 Փարպեցին կը պաամէ այնպիսի պարզութեամբ և մանր՝ 
որ, ըսա մեզ, չթողուր տեղի աարակուսանաց։ Եթէ խորհինբ Պար– 
4ւից խառնաղանճ զօրուն, թէպէտ բազում, անաեղեկուքթիւնլ» պա֊ 
աերազմական արուեստի և տեզւոյն, և մերոց հմտութիւնն յերկո֊ 
սին ևս՝ զարմանալի չեն թոլիր այսպիսի յաղթութիւններ, որոց 
նմանները պիտի տեսնենբ յետոլ։ Օա ևս դիտելի է, զի նախարարբ 
մեր, որ էին ի բնէ զինուոր և բս*ջ զօրապետ՝ ուշ ունէին միշտ 
թշնամի զօրաց գլխաւորներն սպաննել, այսու գիւրաւ կը ցրուէր 
անկիրթ ,բազմութիւնն։ ՏՀայս գնելով իբրև, ընդհանուր գիտողու֊ 
թիլն՝ մատչինբ յառաջ։ 

Օմանբ ի չարամիտ մարգոց կը բերեն սուտ համբալ 
մարզպանին 0ահակայ և սպարապետին, թէ Հայբ պարտեցան, Վա– 
սակ և ընկերբ նորա մեռան։ իսկոյն հասնելով Առաստոմ 
Գնունի՝ կու տայ յաղթութեան լուրն յուրախութիւն ամենեցուն♦ 
լետօյ կու գալ նաև զօրն* —«Եւ. տեսեալ այնպիսի փառաւորապէս 
կատարումն գորՆոյ թշնամւոյն արգարութետն Ծ ատ անալի և ի կոր 
կորՆանեալ, խորհեալ թէ կուրի անհնարին ամենայն ինչ ընգգէմ 
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էմոց կ ամացս գորՆեցանք և արդ քաԱ ձեռնհաս և. նկան 
գտայք գոնէ առ վայր մի տրտմեցուցանեմ զսիրտս քաջացնք որջ 
դեռևս ոչ գիտեն զանցս աղետիցս իմոց և զկորՆանման* Եւ գտեար 
իւր արս երկուս արբանեկեալս ք ղմին ի տո հմէն Գնթունեաց որում՞ 
անուն էր Վառգոշք և միւսն ի տոհմէն Աահառունեաց որում ա– 
նուն էր Վ^ասակք ի վաղիւն ՛ճեպով ընգ ծագել առաւօտուն ^յ»յ(ք 
աղաղակի լսելի առնէին լականաս հալրապետին սրբոյ Շովհաննու 
և երկոցունց աւագ իշխանացն Հայոցք մարզպանին ^ահակայ և Վ«* 
հանայ Մամիկոնենի* Ւառնեցանք ասենք սաստկապէս կսզմանք ևր» 
կոքեան ի պատերազմ ք և զօրացաւ կողմն Պարսիցէ և ի պարտ ու*• 
թիլն մատնեցաւ գունդն Հայոցք ի փախուստ դարձան անկեալ զօ– 
րաւորքն ի սուր թշնամեացնք մեռան քաջն Մամիկսնեան Վյասակ և 
լալ \էիլնին Ւտբգէն, և երկոքեան արքն անուանիք տէրն Հյիրակայ 
Ղէերսեհ սիրելի եղբտրրն իւր ով հանդերձ Լրահատտւ։ Եւ արջն 
Ղնունիք Աա#ււք և Առտստոմք և այլ ամենայն զօրքն* Հայոց ի լան¬ 
ջակողմանս Ակոռայ տապաստ տնկեալ դիակնացանք և մեր միայն 
մնա ցաք գաԼ պաամել ձեզւ Եւ չև ևս սփռեալ տարաՆանէր Համ¬ 
բալս այս ի Ղ*ուին՝ դայր հասանէր վաղվաղակի հրեշտակ աւետա– 
ւոլւ ի տոհմէն *\՝նունեացք որում անուն էր Առաստոմ9 ձայն բար– 
ձեալ գոչելով տայր զրոյց զչարաչար բեկումն և զամօթ քժշնա– 
մեացն։ •* • նկեալ հասանէին և զօրքն ի պատերազմ էն ք պատմելով՝ 
զմեՆ յաղթութեանն անունք և զթշնամեացն զխորտակմանն և զստ 
մօթոյ զվիճակն։ Համբուրէին զմիմեանս ողջունիւ ուր ա խութ եանք 
և անհոդ խաղաղութեամբ ի հանգիստ. ձմերայնոյն մ տան էին* հո՛փ 
գային առ գարունն զպատրաստութիւն պատերազմին» Հ»)է 

19. Հ այք կը խնդրեն Հոնս յօգնութիւն ի Վ^ախթանգայ ըսա՛ 
խոստման նորաք և նա կուղարկէ նոցա երեքհարիւր հոնք բայց յե– 
տոյ կը կսչէ յետս* այսպէս Հայր կը մնան անօգնական։ ՎաՀաէր՜ 
մտնելով ի նեղ կը ղրկէ պատգամ յՍ*րերունիսք յԱնձևացիս, ի 1) ոք|1* 
և ի (հշտունիս* ոմանք անսալով կու գանք շատ ք կը մերժեն հրա– 
ւէրը։ Դիտելու արժանի է Վշահան այ սրտառուչ հրաւէրը* –*Եւ դես¬ 
պան ստիպով առ թագաւորն 1Հրաց Վ>ա խթանդ առնէին* տալ նո¬ 
ցա հոն ըստ բանի խոստմանց իլրոց։ Եւ. նա ժամավաճառ բա• 
նիւք երկայնէր զասացեալսն իւր* և ապա ուստեք ժողովէր հոնս 
երեքհարիւր և առաք էր ի Հայս• և չև ևս անցեալ ամիս մի ի 
ձմերայնոյն՝ անդրէն առ ինքն կոչէր։ Եւ. մնայր աշխարհիս Հայոց, 
զօրութիւն օգնութեան քրիստոս ք յոր ապաւինեալն էին և յուսայ– 
ինք այլ ի մարգկանէ ոչ ոք էր որ օգնէր նոցա։ Առաքէբ զօրա– 
վարն Հայոց Մամիկոնեանն ՎաՀան յերևելի և յականաւսր ազգն 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 237 - 

^քԼրհրրունեաց * լաղգս գա լառին Անձև.ացեաց և Աոկաց և աո. աղա• 
տորեարն (հշտունեաց* տալր գիտել թե որպես լառաջնումն օգնեաց 
1ևւք||ււա)ր լուսացելոց ի սրոց, և ասեր , թե քԼճշմարիտ և զարգար 
որինացս մերող ղհաւատ և զքարոզութիւն իւրաքանչիւր ոք ի 
ձէնջ քաջ գիտէք, և ոչ էք կարօտ լումեքե ուսաներ ալլԼւ քսւոչո– 
րումն իբրև հնոց մոլորութեան մոգուցն, տեսէք թե որպես առեալ 
ալրեաց զամենեցուն ոգիս բաց ի սակաւուց։ Արդ աւասիկ եհաս ժամ 

•արգար մշակին քրիստոսի, ոյւոյ առեալ զհեՆանոց սրբել զկալ իւր, 
և զցորեանն մաքրեալ լերկնից շտեմարանս ժողովեր և ղլարդն ան¬ 
շեջ լաւիտենից հրոլն մատնե լա բրումն։ եւ աբգ որ ոք կա մէ լինել . 
ցորենահատ՝ ըեՆալեսցե ղինքն Աստուեոլ և կեցցե« և որ ոք լետս 
րնկրկեալ լարգեսցի% լաւիտենից և անանց գեհենին եզևալ էուցկիք՝ 
աւլրեսցի և մի շիջ$իէ եւ ևս ոչ ղոք բռնաբարելով քարշեմ լօգուտ 
իւրաքանչիւր անձինք ալլ լորգորելով լիշեցուցանևմ ամենեցուն ըզ՝ 
փրկութիւն և զկորուստ, որ գիպի լալցելութևան աւուրն*։ Արդարև, 
ժամանակին դիպաց հան գոլն և վալևլուչ հրաւեր$ ուր ալն չափ 
գտրմանալի 1ւ բարձր ե ոքձափ ոգին* նոլնչափ ճարտարխօսու– 
թէւննէ «Եւ լուեալ ղալս պատգամ չորեցունց գաւաո֊աց նախաբա– 
քացն% լարե Փարպեցինք կեսքն փափաքեալ աջոլ կողմանն՝ գրոհ 
տուեալ ընթանա լին ի հօտ ոչխարացն ժամաներ և ալլք ընդ դա- 
Վւակս ալՆեաց ձախակողման հաղսրգեալք՝ գնալին անդարձութեամբ 
ի խաւարն արտաքին» (Փարպ* Հ«)* 

Հոս հաւատարիմն Փարպեցի կը մունանե միջին ինչ դիպուաՆ 
(0|)1ՏՕ(1օ)» որ կը ցուցնէէ թե աստիճան հասան եր երկպառա– 
կութիւնն լալն ժամ ի մեջ Հալոցւ Յովհան ոմն իշխան ք սեպուհ ՍԼՆ. 
ձևացի, և միւս ևս սեպուհ *Ներսեհ անուն, Նրուանդունի, Հան– 
դևրձ ալլովք ոմամբք կ* երթ ալին լօգնութիւն Վ^ահանալ։ Սևուկ 
ոմն իշխան Անձևացեաց և Յովհան իշխան Մոկաց իմանալով՝ կը 
չարձակին ի վեր ալ բաղմութեամբ ալրուձիոլ արգելել ղնոսա, հը 
գրգռի պատերազմ երկու կողման մեջ* կ՝սպանուի Յովհան իշխանն 
1) ոկաց ի Յովհանալ Անձևացւոր զոր նախատաՆ եք նա երբեմնք 
կոչելով ղնա կովք արժանի կրելոլ ղանուր.-«Ու/Ն լԱնձևացի նա¬ 
խարարազն, սեպուհ մի որում անուն Էք Յոհան, և միւս ևս Նր– 
ուանդունի, *Ներսեհ անուն, միաբանեալ ի խնդիր բարի ցանկոլ- 
թեանք ընգ որս և հաւանեալ և ալլ ար ք ճշմարտուէժեան նոլի– 
յքհձՔ գնալին խառնել ի գունդն ղօրավարին Հալոց 1Լահանալ Մա– 
ւքի կոն են ի ։ Եւ. մինչդեռ, ժոզովետլ գնալին ի ճանապարհի, մեր ձեալք 
ի քաղաքագիլղն որ կոչի Առեստք ի ժամանակի քառասնորդացն 
պահոց ք ի մեՆին շաբաթ ու ղատկին% լան կա րՆ ակի լանղգաստից ե• 
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կեալ հասանէին ի վերայ նոցա իշխանն ԱՆձ1ւ ացեաց 01ւուկ ՜ա¬ 
նուն, և իշխանն Մոկաց 8ոհան անուն բազում այրուձիով, ընգ ասւա֊ 
ւօտուն նազել։ Եւ սոցա զգացեալ կէսրն զինեալր և. կէսրն թէ* 
պէտ անպատրաստր էին* հարկանէին ի *քիժի աներկիւզապէս* 1ւ 
նախ Ներսեհ Նրուանգունի յարձակէր ի վեր ալ իշխանին Մոկազ 
Յովհանայ, և հարեալ նիզակաւ, օգնելով նմա և Անձևացւոց սեպ– 
հին Շովհանայ, յերկիր կորՆանԷին։ Յրոյ ասացեալ էր երբեմն հպար¬ 
տաբար պարՆելով զԱնձևազի ոեպհէն 8ոհանայ, թէ Նմա որպէս 
կովու բայց թէ անուր ևեթ պիտի արկանել« այլ նա ում պիտ ոյ ք 

• յայլ իրս յօգուտ կամ ի վնաս է Եւ լուեալ պատասխանի յա զգա կց ԷՆ 
Յոհանայ, յիշխանէն Անձևացեաց Յևկոյ, թէ ՀՀանուրն եո բերեմր 
բայց արկջիր գոլ ի պարանոցն է Որ յաղագս ամբարտաւանութեաՆ 
բանիցն հ արեալ կովուն եգջերբն չարաչար% ընկեաց յերկիր յերիվա– 
րէն և կոխետց։ Եւ զայն տեսեալ զօրացն բազմութեան% ի փախուստ 
դաոնային• զորոց զհետ եղեալ զոմանս սպանանէին և զմնա– 
ցեալսն փախստականս արարեալ ցրուէին այսր և անդր» (Ածք.)* 

ՁՕ. Առաջին կռիւն, որ ոչ այնչափ պատերազմ էր որչափ– 
փորր խառնուրդ* չէր րաւական վհատեցունել զՊարսիկս, որ պիտի 
գային անշուշտ մեեագոյն զօրութեամր, և արգարև եզալ այնպէսէ 
1՝ սկզրան գարնան լսեցին Լայք, թէ զօրր մեն հասան էր ի Հեր 
և ի ՀԼարևանգ գալ առ. ընգ հրամանատարութեամր Աարներսեհի* 
որ փուշտիպան • ց Լթիկնապահաց) գնդի սազար էր, և որում օգ– 
նական էին այլ նշանաւոր Պարսիկր և Ղ՝ գի հոն 0 իւնեաց տէրէ։ 
Պատրաստեցաւ Վահան և եկաւ հանդերձ կաթոդիկոսիւ որ էր Յււ– 
հան ՄաՆ^. ականի* յԱրտազ և րանակեցաւ մօտ ի գիւզն Ներոեհա– 
պատ։ ՎաՀա%ր կը կազմէ զճակատն ըստ օրինի, պատերազմը կսկսի է 
Հայր կը տկարանան ի սկզրան, յետոյ կը զորանան րաջութեամր 
Վահանայ և երկուց ^ա մ ս արական աց * Պարսից զօրավարներէն եր֊ 
կուրը կսպանուին, և այս նուագ ևս յադթութիւնն լինի Հայոց♦- 
«Եւ անցուցեալ զա լուրս դառնաշունչ ձմերայնոյ* ցրտոյն* հասանէին 
գարնանային ժամանակի օդոյն րարեխառնութեսն* լսէին թէ զօր 
բազում խազացեալ գայ ի Պարսից, եկեալ հասեալ են ի սահմանո 
Հեր այ և ՏԼար ալանդ գա լառի բազում զօրագլուխր, որր էին այսո* 
րիկ* Յուրէն ՊաՀչաւ» Ատրներսեհ փուշտիպանացն սազար, և Վին 
խոռեան և Ատրվշնասպ Ն տա պետն և Ղ՝դիհոն Յիւնեաց տէր♦ և ի 
սոսա թէպէտ և ըստ գահոյից էր որ ի վեր՝ այլ հրամանատու և 
աւագ զօրուն* փուշտիպան սազար էր։ Փութացաւ և զօր ավարն 
Լայոց Վահան Մամ իկոն հան, առեալ ընգ իւր և զսուրր հայրա– 
պետն Հայոց զտէր 3ոհան, յուսալով յազօթս առնն, և գումարեաչ 
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զզօրսն ՜ճեպէր հարկանել է դիմի, և անդէն զալն տեղեօքլ* թ՛երևս 
ոչ լէցէք ասէրք անցանել բազմութեան Պարսից է միջոց կողմն աշ¬ 
խարհիս Հալոց։ Եւ առեալ ընդ իւր զեախարարսն և զա զատ և 
զալլ ամենալն ռամիկն ք որ կամաւոր խնգութեամբ երթ ալին ի գորե 
պատերազմինք և չուեալք ի 1*»ւնալ ղօրքն Հալոց՝ երթեալ հասա- 
նէին ի գաւառն լ\Լրտազք և մօտեալք ի գունդն Պարսից՝ բանա¬ 
կեին ի գիւ֊ղ մի որում անուն էր ներսեհապատ։ Եւ. ալնպէս 
զորավարին Հալոց ՎաՀածայ Մամիկոնենիք սքանչելի ասպետաւն 
ՕևւՀ ակալ մարզպանաւ*** հասեալ ի լոլս առաւօտուն՝ սուրբ կաթո¬ 
ղիկոսն Հալոց 8ոհան օրհներ զամևնևսեան։ • * • Ակսաներ ալնուհետև 
զօրավարն Հալոց Վշահան Մամիկոնեան լօրինել ըստ պատշա՛ճի զիէ֊~ 
րաքանչիւր կողմն ճակատուն։ ՀԼմիջոց կողմն բազում ալրուձիովն 
տալը ի ձեռն լալի առն կահակալ մարզպանին ասպետի« և. ի կծղ¬ 
ման աջոլ թևին կարգեր քԹաշյշ Վ^ահևոլնի և զՒաբգԷն \)իւնի և 
զԱտովմն Գնունի և զՓափակն Պալունիք իւրաքանչիւր ալրուձիով 
և ալլ ևս լաւելսւաեով» և լահեկե կողմ անէ հանդերձ սւխտասեր 
^\ամ սարա կանալն և իւր սիրելի եէլբարբքն Վշահան աւ (իմա՝ Վ^ասա֊ 
կաւ)ք ներսեհիւ և Հրահատաւ. և ընդ աջմե իւրաքանչիւր ալրու- 
ձիով դնգացն կազմեր զինքն։ Կազմեր և զալլ արս աւագս ընտիրս 
ալրոլձիով հանդերձ և Վ^րենալ Վ^անանդացւով, առ. որս և առա- 
քեք զՊապ \Լրտակունեացք զալր ոստանիկդ ղոքղի Ւաբոցիք ասել 
ցիւրաքանչիւր աւագս« թե Չնշանս հզօրագոլն արանց զոր լա ռա¬ 
ջա գոլն տեղեակ եմքք զարանցն Պարսկփսց և զ^\ատշաց և զգնգին 
Ծիւնեաց՝ տեսանեմ զի գեպ ի մեզ դիմեալ գան• արդ քու^ մեղ¬ 
մով երթալքք և ուշագրեալ հալեցարուք ի մեզ« թող մեզ նախ լի¬ 
նի լարձակեր և եթե մեք ղմեր կողմն շարժեալ փախուցանեմ ք% 
ապա ալլ կողմանքն% մեր և ձեր առաջի ոչ կտրեն կալ։ Եւ Պապալ 
տարեալ զպատգամն սպարապետին Հալոց Վ^ահանալ առ իւրաքան– 
չիւր աւագս կողմ անցն, թեպեաե֊ կամեին ըստ հրամանի զօր ավա¬ 
րին առներ ալլ ստիպով հասեալ գունդն Պարսից լիւրա քան չիւր 
թև կողմ անցն՝ ոչ տալին պարապեր ալլ է՚Լք՚էեալ զկողմն աջոր 
ուր Ւաշղն Վ^ահևունի եք՝ փախուցանեին։ Եւ. տեր 0ահակ ասպետ 
լարձակեալ նիզակաւ ի վերալ փոլշտիպանացն սաղարի՝ վրիպեցին 
ի միմեանց զնիզակսն երկոքեան* և մօտեալ առ միմեանս երիվա– 
րացն՝ բուռն հարեալ զմիմեանց հերաց և կռուեին։ Եւ տեսեալ 
զօր ավարին Հալոց Վահանալ Մամիկոնենիք թե աղմկեցան զօրքն 
Հալոց և տկարացան առաջի թշնամեաց՝ ձալն արարեալ առ ^Հրէն 
Վ^անանգացի՝ Տառաջեա, ասէյ ի վերալ թշնամեացնք և ձեռն ի 
գորե արա պատերաղմեր և նորա ղարհոլրեալ ասացք եթե Օհ եմ 
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կարող, լիս ինչ ապաստան լալսմ ժամու, դու. մի լինիր։ Եւ զորա* 
վարին Հալոց Վ%ահանալ զօրացեալ սրտիւ, հանդերձ Կամսարտկա - 
նօքն երկոքումբք, լարձակէին ի վեր ալ հասելսց սոցա թշնամեացն* 
ե– ոչինչ բնաւ տևեալ կալ առաջի, ալլ շարժեալ սաստկապես զկՈէբ 
մրե իւրեանց ի փախուստ գարձուցանէին* և առեալ զթևն ղողն 
արկանեին զմիւս ևս թևովն զմիջոցի կողմանն• և արկեալ առաջի 
գկողմանցն երկոցունց զգունդսն* անթիլ բազմոլթիլն արանդ քա– 
ջաց է փոքր լանջակողմանն դէաթաւալ լերկիր կորՆանէին, և սաս– 
աէկ արեանց հանեին ՜ճապաղիս։ Յալց միալն Վինն Եոռեան երկու 
ալլ նիզակակցօք զօր ու դարձեալ ընդդեմ խիզախեր♦ զոր անդեն 
աո. նմին քաջ զօր ավարն Հալոց Վա հան 1ք ամիկոնեան սատակեր 
հզոր եղա պկս* և զԱտրվշնասպն Տապեան* տերն Նիրակալ Ղէերսեհն 
Կամսարական, և ալլքն ամենեքեան իւրաքանչիւր զբաղում արս 
քաջս ընկեցեալ լերկիր կորՆանԷին։ Եւ հալեցեալ լալն դունդն (՝ալւ– 
շղի և ալլ փախստէիզն Հալոց, և տեսեալ թե բեկաւ ոլժ զօրոլ 
դնդին Պարսից և երթան փախստական աո. աջի դնդին զօր ավարին 
Հալոց Վշահան ալ՝ ոդի առեալ զօր անալինա և դարձեալք անդր են և 
զկնի հալաՆչացն եղեալք զբաղումս սպանանէին, և զբաղումս ալւ– 
կեալ աո֊աջի՝ հալան ականս առնեին։ Եւ լիներ առաւելագոլն թիւ 
կոտորելոցն ի պնդեն Պարսից, քան թե զերՆելոցն փախստեից*–** 
Ել դարձաւ գունդն Հալոց բարի անուամբ և բազում փառօք, լալ 
ալարալ և սաստիկ րնչիւք առ պատուական կաթողիկոսն Հալոց 
Յոհան ի բանակն» (Փարպ* ՀԱ«)է 

Փարպեցին ալս պատերազմին մեջ ևս չլիշեր լանուանէ Հալոց 
կսղմեն մեռան* սակալն Հալոց վալր մի տկարանալը և փախուստը 
/իշելեն լալտնի ե* թե ոչ սակալ կորուստ ունեցան նաև Հալք, 
ևս և մեՆամեՆներեն, քանզի պատերազմին մեջ լիշուան երևելի* 
ներէն ոմանք ալլ ևս չեն լիշուիր ի պատմութեան։ 

Ջ1( Փարպեցին կը պատմե հոս դե ԱԼ ժի ան ակրն կալ, ալն է 
Վ%ահանալ կրտսեր եղբօր Վ^արդալ, որ արդելեալ եր ի դրան Պար* 
սից՝ արձակոլելով գալը։ Ը<#ա բարեպաշտ հաւատոլ Փարպեցւոլն% 
սքանչելեօք եղալ Վ^արդալ ազատութիւնն, բալց թե ինչպես՝ չլխ 
շեր• միալն կ9ըննալե \եստունոլ ս քան չելա զորն ճեռին, որ ցօզ դար* 
ձուց Ւաբելոնի հնոցին բոցերը, Կարմիր Նսվսւն և Շորդանանու 
ջուրերն լետս ընկրկեց և զՊետրոս արձակեց բանտեն դրօքն փա– 
կելովք։ Փարպեցին կը համարի զալն ազատութիւն նաև իբրև կա¬ 
տարումն ուխտին Վ^ահանալ, որ իբրև փոխարէն իւր դարձին* կ՛սպա¬ 
սեր տեսնել զի^ր սէըևլի եղբալրն Վ%արդ, ինչպէս արդեն լիշուե– 
ցաւ, նաև իբրև, լրումն փափաքանաց միւս եղբօբն, Վ%ասակալ, որ 
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մարգարեական ոդւով տեսնելով զի*–ր մօտաւոր պսակումն՝ ունե– 
•$աե էր նոլն փափաքը տեսանելոլ զի*֊ր կրտսեր եղբալրն* Ղէ ա– 
ՈԼանց դովութեան բարեպաշտութիւն Փարպեցւոլն9 որ կ՚ընեալե 
աստսւաեալին խնամոց զազատութիւնն կարդալ* ալլ ըստ մեզ լա- 
մազոլն ևս առներ% եթե պատմեր* թե երբ և քքնչպէս տնկալ 
Վարդ Պարսից դուռը9 և ք1նչ ՛ճանապարհ ալ եղաւ ազատ ութի ւն 
նորա9 որ ուներ անտարակոլս բնական պատ՛ճառ.•—«Եւ մինչդեռ. զօ– 
րացեալք ցնՆալից սրտիւք գալին ի դորՆոլ պատերազմին՝եր– 
Հր*քգ ուրախութիւն մեՆ և լուր լանկարՆակի աւետեաց տարաՆեալ 
քարոզեր ըեգ ամենալն բանակն Հալոց9 թե եկն Վարդ ողջ զեր– 
Նեալ ի կապան ացն 9 եղբալր Վահան ալ Մամիկոնենի։ եւ լցեալ ալս– 
՚պիսի աւետաւոր համբալով ընդհանուր աշխարհս Հալոց՝ գրոհ 
աուևալ փութալր ամենալն ոքք լորոց բազումք աո. խնդին իբրև 
տեսանեին զանհաւատալի տեսիլն՝ լերկուացեալք՝ կերպարան և ոչ 
ճշմարտութիւն զիրսն կարՆէին* քէայյ փքելով զԱստուեոլ զօրոլ– 
յմեանն զանընգդիմակաց սքանչելիս՝ փառս մատուցանեին ամենա¬ 
հնարին» որոլ հրամանի ամենալն գժուարինք և անհնարինք դիւ– 
րին են և հնարաւորք։ Շիշելով զցօղագարձութիւն հնոցին ի Թա– 
քւելոնիք և զսաոնաշեն պարիսպն եգիպտական Կարմիր Նովունք 
զգա ռն ալն ընդ կրունկն 8որգանանուք և զանկմունս Երի քովի պարըս* 
պացն՝ աղաղտկաւ* • • որ առաւելագոլնս քան առ. սուրբ առաքեալն 
Պետրոս արար զզօրու թիւնսն։ Վասն զի գնա անձամբ մի ալն հա- 
նեալ հրեշտակին՝ արձակեաց զերեանել լաճումն քարոզութեան կե¬ 
նաց* իսկ դալրն Մամիկոնեան զՎարգ ոչ մի ալն լոկ անձամբ9 աԱ 
և Նառալիլք9 գրամբ և կազմաՆով լամ ուր տեղեաց շահաստանին 
և ի բարձրաբերձ պարսպացն և լասպարափակ բա զմ ութ են է պա* 
հապանացն ընկալետլ իբրև զարեուի ի թևս իլր և ընդ բազում 
•անցուցեալ օթևանս՝ աՆեալ հասուցաներ խազազութեամբ քերկիրս 
Հալոց։ Յալնժամ Նանուցեալ լիշեին ուխտակիցք9 ար ք ասաուաՆա• 
ոերք զերգումն Մամիկոնէին Վահանալ - գընգունելութիւն ՍԼաաւլ– 
Նոլ դարձին նորա և վկալութեան և հաւատոց -զոր ասաց լա լուր 
•միաբանութեան առաջի սրբոլ \Լւետարանին♦ €&՝ե արդարևդ ասեք 
Նանուցեալ Մստուեոլ զյբազմաժամանակեալ զթախանձ և զփզձկու– 
մըն սրտի իմպ9 զոր հառաչեի լոգւոց հանելով ի մոլորութեանն9 
և ընկա լալ զպտուղ շրթ***նց խոստովանութեան իմոլ9 և հա՛ճո լ եղև 
ամենագիտին խորհուրդս իմ ւ ուխտ* ապա ըստ իւրում զօրեզ տէ– 
րութեանն արարեալ լիս նշան բարի՝ տացե ինձ մերձ ընդ մերձ 
աեսանել պեղբալր իմ զՎարդա։** * Նսկ լետ աւուրց ինչ բազմաց ան– 
յլելոց տեսեալ հանճարեղ անձանց զպսակումն քաջ սեպհին Մամի– 
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կոն էից ք զսրբոյն Վ^ասակայ , զեղջ, օր զօր ավարին Հայոց ՎաՀանայ* 
անդ էն և անդ ՝Նանեանք թէ վաոն զի մերձ ուրեմն էր կատարումն 
որ բոլն« որ և խնդրեաց յ\Լստուեոյ սուրբն Վ^ասակ տես անել ի մար֊ 
մնի զեկս անձկալի եղբօրն ի*֊րպ Վա||քա|ք և ամենահզօրն էևաւււայր 
եղև փութով կատարիչ խնդրո յ որբոյն իւրոյ, վաղվաղակի և ՛ճեպով 
ընկալեալ զխնդիրնք և աՆեալ զեղբալրն ղ^Լարդ և ցուցեալ նմա և 
ամենեցուն» (Փարպ. Հք՝ք 

22( Տետ մենի ճա կա տուն որ ի Ներսեհապատ* ՎաՀած իւ– 
րովջն եկան էր ի ՝Ծազկէոտնք ինչպէս կը թութ Հայոց բանակա» 
տեղինք ժամանակ մի հանգչել, մինչ եկաւ դեսպան ի Վ^ախթան֊ 
դայ, թէ գունդ մեՆ Պարսից եկան էր ընդ զօրավարոլթեամբ ու» 
րումն Միհրանայ, և ինջն չլինելով կարող զգէմ ունել միայն* 
կ*սպաս էր օգնութետն Հայոց Վրտց սահմանին մոտ, 1ւ յոյս կու 
տարք թէ նաև Հոնջ պիտի գային յօգնութիւն։ Վ^ահանեանջ, ղի՛ 
երդուեալ էին \էւետարանաւ% կ9երթան ի Վ^իրս ի թիկունս *Լախ» 
թանգար և խաբուելով ի ՎԽրաց% թստիպուին տալ ճակատ։ Այ# է* 
ղաւ Վ^ահանեանց երրորդ պատերազմնք զոր երկար կը նկարագրէ 
Փ արպեցին և որ այնպէս աղետալի եղաւ Հայոց♦ ջան զի ոչ մէաՀր 
բեկան Հսւլչ>ք թ՜էպէա պսւաերւազմեւյան մեՆ ^աջութ՚եամր-է այլ և 
անկան ք ի մ էջ այլ նշանաւորաց, Վ^ասակ Մամիկոնեան, եղբայր 
Վ^ահանայ, և 0ահակ ասպետք և բսնուեցան գերի Հրահատ Համ» 
սա բտկան և սեպուհ մի սիւնի Տազդ անուն «— ւԳային հա սան էին՞ 
(Վշահան և իւրջն^ ի ՝Ծազկէոտն* և կամեցեալջ աո. վայր մի հանգ- 
չել ի ջերմ կին որ կոչի Վ^արշակթ գտյր հասանէր դեսպան ի թա» 
գաւորէն Վրաց Վ^ա խթան գալ, թէ գունդ սաստիկ եհաո յերկիրա 
Վքւաց» և իմ տեսեալ, թէ ոչ եմ կարող կտլ աո.աջի, խ"լս տուեար 
ի էերինս Հայոց, մօտ ի սահմանակցութեանն Վյւա^1 մնամ ձեզ։ Ել 
նամակ ունէր գրեալ ի Վ^ախթանգտյ, թէ Հոն գնդի հրաման ետու 
գալ, և չև ևս հասինք բայց մինչ գուջ գայթ հաս անեն, և այն ու» 
հետև դուք և մեջ և Հոնջ զնոսա կորուսանեմջ։ Ւալց թուի ինձ, 
թէ յորժամ Հոն հասանէ* մեզ բնալ և աշխատել ինչ ոչ հաս անէ, 
նոջա իսկ վճարեն զգորնն, զի անչափ բազմ ութեան հրաման 
ետու գալ։ Եւ զօրավարին Հաչոց Վշահան ալ Մա մ իկոն էի և ամե¬ 
նայն աւագ տանուտերաց և ոեպհացն Հայոց, վասն զի երգումն էր 
Ս*ւետա բանալ և Հ՛ա չիլ ընդ թագաւորին Վրաց Վ^ախտանգայ* յա- 
րուցեալ վաղվաղակի և անյապաղ ամենայն զօրջն Հայոց աո. ար» 
Քա,ն Վրաց հ ասան էին, և բ անակեալջ աո. վաԱ՝ մի ի գաւաո.ին 
Հանգարաց գադարէին։ Օւյւ պատրողական բանիւջ խաբէութեաՆ 
թարթափեցսւցանէր թաղալորն Վ^րաց Վ^ախթանգ զմիտս զօրավա» 
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րին Վահան ալ Մամ իկոն են ի և զալլ աւագ տանուտերացն Հալոց, 
մերթ ասելով՛, թե Միհրանալ զձեր եկգ լուեալ՝ խո լա ետ ի սահ- 
մտնաց Վրաց և. լՄղուանս փախեաւ. առ. երկիւդի* և դարձեալ թէ 
զերկու ալուրս՝ և. գունդը Հսնաց հա սան են• և անցեալ երկու, ա– 
լուրը ժամագիր խաբեութեանն՝ ապա թրրորգ և ի էորրորգ °Ը 
ձգեր9 և լետ ալևորիկ լալլ ի վեց և լեւթն օր։ Դարձեալ լրտեսս 
տալր արձակել արս ի գնգէն Վրաց և Հալոց, օրը իջեալ ի տեղիս 
ինչ գաշաացն՝ տալր երևեցուցանել լոլս կրակաց բազմաց և. կո՝ճեղս 
եարւսց ղինեալս ալբան մ անս , ըօա խաբէութեան Մակեգոնացւոլն 
Աղեըսանդրի։ Դարձեալ ասէր« Ոչ էԷա1 էԷոլնէքն Հոնաց աո. մեզ ի 
լերինսսք ալլ ասեն թե ասա ի դաշտիս աՆ յ«|1| մեզ զՀալս9 և. ա« 
մեն ալն բանից ըոց հաւատամը9 զոր ըո խօսեալ է րնդ մեզ և. եր– 
գսւեալ* և ալնուհետև զոր ինչ և. հրամալես առնել մեզ զամե– 
նալծ կատարեմը* ապա թե ոչ՝ չհաւատամը թե Հաչք 
միաբան են• բալց թե արդարև, զալս տեսանեմը՝ ալնուհետև զՊար– 
սիկս ի մեզ թոզէըք և ձեզ փօլթ մի լիցի* Աքք։ թե ԳՈԼՔ է դաշ– 
արն չիջանեը9 և հոն գունդւըն, վասն ինձ չհաւատալոլ, ի վեր 
լաշխարհեն ուրեը չշարժին, և Միհրան դաոնալ և զՎիրս աւերեէ 
ինձ ձեր եկև զիէնչ օգուտ ե% Եւ Հալոց գունդն9 վասն զի ուխտա– 
դիր եր Ը**Գ թաւԷաէ~որին Վրաց՝ զոր ինչ ասեր ստոլգ կամ սուտ՝ 
ջանա լին վասն Աւետ արանին երկիւղի զամենալն կատարել։ Տփ թե* 
պետ և տօթ էր ժամանակն՝ հարկաւորեցան ի ջան ել ի դաշտն հար- 
ման ալն ու* և լիշխանացն Հալոց ոմանը ոչ լաջող համարեին զեջ° 
գնդին Հալոց *ի Վիրս* զոր թեպետև բազում անգամ ասացին՝ չհա– 
ւատացեալ լռ՜եցին։ Եւ իջեալ գունդն Հալոց ի Վիրս, չև ևս ան– 
ցեալ աւուրց երից կամ չորից* գայր հա սաներ Միհրան և բանա- 
կեր դեմ լանգիման բանակին Հալոց լալնկոլս գետոլև զոր ուր 
գետն անուանենք և բանակն Հալոց չուեալ լալլ տեղի հեռագոլն 
ի բանակեն Պարսից՝ առնեին զիւրեանց օթևանին տեղինէ Եւ. բազ– 
մաց ի գնգէն Հալոց ի շիշերին լալնմիկ մոո՜ացետլ զերկիւղ ուխ* 
տին 1ևւ տուՆոլ, և զա հա լոր երգումն ՀԼւետա բանին առ. ոտն հա- 
րնալ պատգամ տգնացսւթեամբ գաղտ խօսեցան րնգ զօրսն Պար¬ 
սից։*** Ել հասեալ ի վաղիւն ի տեղի պատերազմին՝ խօսեր լալն» 
ժամ արըալն Վչւ աց րնգ զորավարին Հալոց Վահան ալ և րնգ ալլ 
աւագ տանոլտեարս և րնգ սեպուհս Հալոց և ասե♦ Լաւ իցե մեզ 
կէւուել ալսօր րնգ զօրս Պարսից ։ ըանզի մեը իսկ բաւական եմը 
սոցա, և չկտրեն կալ առ՜աջի* բալց թե ալսօր ևս հեզգացեալ եր 
մեր՝ գալոց եին Հոնը և զանոէն լաղթութեանն և զօգուտ աւա– 
րիս նոըա տտնելոց Էին։ Եւ մինչև ցալնժամ ևս լերկարեալ խա– 
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բէր պատիր բանիւք։ Աւզա սրտմտեալ ընդ սուտ և անպիտան խօսա 
արբածին Վրաց զօրավարն Հալոց ՎաՀաՆ Մամիկոնեանն նանու.– 
ցեալ և զթուլութիւն գնդին Հալոց ք զոր աեսանէր լքեալս և մեզ– 
կետլս և ոչինչ բնաւ նմանս ալլոց ժամանակաց փութոլն և. լօժա– 
րութեան9 սակալն զդունդն զօրաց կազմ էր Մամիկոնեանն ՎաՀաէւ 
ըստ օրինի ՜ճակատ ու պատրաստութեան* և. տուեալ զկողմն 
ք՝ ար շլի Վահևունւոլ և. \)ատոնի Գա բեղին իք և. զկողմն ահեակ աալր 
Վ^ախտանգալ արքա լին Վր աց9 և. ի միջոլ կողման կազմ էր զինքն 
երկոբլումբբլ արամբքն9 որդւովք երանելւոլն \Լրշաւրալք և. երանե– 
լեաւ տերամբն Գնունեացք և զերանելի ասպետն ՕաՀա^ և. քՕ^ւ* 
նին ք՝աբգէն ընդ մէջ իւր և ^ ար շլի կացուցանէր։»» ♦ Եւ. լարձա– 
կեալք ի վեր ալ միմեանց Հալք եւ Պարսիկք, թէպէտև զօրավարն 
Հալոց ՎաՀան երիւք ^\ամ սար ական եղյբարբ ք հարեալ ի դիմի իւ– 
րոլ թշնամւոլն կողմաննք դիր և. տար արարեալ դարձուցանէին ի 
փախուստ9 մինչև, տարեալ անցուցանէին զբաղումս ի զօրացն Պար¬ 
սից լալնկոլս *\ուրն գետոլ9 և. զբաղումս ի զօրացն Պարսից լերևելի 
արանց զօրուն կոտորէին քաջաբար։ Աէրք. Քաէէ սեպհին Մամիկս- 
նէից Վ^ասակալ հարեալ նիզակաւ ուժեղապէս զալր ոմն հզոր ի 
դնդէն Պարսից լերկիր կորՆանէր» որոլ և. բեկանէր նիզակն• և. ե– 
չեալ ի խնդիր ալլում նիզակի 1ւ դտեալ դառնալր անդր էն փու¬ 
թ՜ ան ակի ։ Եւ պատահեալ նմա ^ամսարականին *Ներսեհի տեառն 
Հյիրակալք որոլ և նորա բեկեալ նիզակն՝ ի խնդիր էր ալլում նի¬ 
զակի» և. քաջի Մամիկոնենին Վասակալ ձալն ի վերալ եդեալ ասէր* 
Փութ ա9 ներսեհ9 դտանել նիզակք և. դարձիր եկ արադ««• դսւցէ 
վրիպետլ լանուանի և. ի փարւաւորեալ կա տարման էս՝ անանուն 1ւ 
անպիտան մահուամբ ելանիցեմք լաշխարհէս։ Եւ. զալս լուր ի սըր– 
բոլ առն էն Վասակալ Մամիկոնենէ հաւասաի երդմամբ պատմէր 
մեզ բազում անդամ ինքն տէրն Նիրակալ Ներսեհ ^ամսարականն։ 
Եւ. մինչդեռ, զօրավարն Հալոց Մամիկոնեանն Վշահան ալսպէո մըր– 
ցէր հանդերձ երանելի եզբարբն Վ^ասակաւ և. երկոքումբք ոբ- 
գւսվքն ^ամս արականին Մրշալրալ՝ լան կա րե ակի փախուցեալք աո. 
հասարակ սրանալին դունգքն ամենալն Հալոց և Վբաց» սրոց բա¬ 
զումք ի նենդաւորացն ազազակէին առ. միմեանս անհանդիսա9 թէ 
Փախեան Հալք9 անձնապուրք լերսւքէ««« ՝$աջի զորավարին Հալոց 
Վահանալ ՄամիկոնԷի և ալլոց ընդ նմա ուխտապահ ընկերացն9 
որ ախորժերով տենչալին բաժակին մարտիրոսսւթեան և. չդաան ար¬ 
ժանիք* դարձուցեալ ալնուհետև զերասանակս երիվարացն դնալին 
և. նոքա զհետ փախստէիցն Հալոց։ Եւ. զօր ավարին Հալոց ՎաՀա– 
նալ ՄամիկոնԷի եկեալ պատահէր Ւ արդեն աք \)իւնւոլ9 անկելոլ ի 
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զօրացն Պարսից կարեվէր9 զոր հեեուցեալ ի վերայ իւրոյ նժուգի 
և հանեալ ի պատերազմէն ապրեցուցանէր։ ոք*Ք ընտրու– 
թեանն ցանկացողդ էին և եղեն արժանիք ըեդ “ԸԸ՚"է ասպետին 
0ահակայ և րնգ սրբոյ քաջին Վասակայ Մամիկսնենի9 կաաարեցան 
յա լուրն։ Եւ#^ զօրքն ամենայն Հայոց 9 ընդ որս և անպիտան զօրքն 
Վ%րաց9 հանդերձ թաղալո ր ալն իւրեանց Վ^ախթանգտւ* վատնեալք 
ցրուէին« զորոց զկնի հետամուտ եզեալ գունգքն Պարսից* զբաղումս 
կոտոր էին ք և բազումք 1աԱե–այլ տեղիս զերՆեալք ապրէինէ Ւայց 
զԼրահատն Կամոարականք սաստկապէս վազս առեալ երիվարին իւ– 
րոյ ընկենոյր9 և հասեալ Պար սկա ցն մինչդեռ, էր նա հետիոտս* կա- 
լեայ աՆէին առ. Միհրան ք զոր տեսեալ Միհրանայ մեՆապէս ուրտ– 
խացալ։ Պատուհաս էր զնա բանիւք խստութեան9 և կապեալ աայր 
պահել զդուշութեամբ9 և ուր երթայր յաշի ար հիս Հայոց% ընդ իւր 
շրջեցուցանէր։ Ընդ որս կալան և սեպուհ մի սիւնի որում անուն 
էր 0ազդք և քա^ււ ոմանս ի ՝Լրաց աշխարհէն* (Փարպ* ՀքՒ#)ւ 

23. Շետ ձախող ՚ճակատուն ի Վփրս* ՎաՀան երկ ու նաւ/ւյա– 
րականօք առանձնացաւ ի կոզմանս Տայոց9 ուր ժոզովեցան ոմանք 
ի նախարարաց և ի փախստէից♦ եկաւ զհետ նոցա և Միհրան իւ– 
րով դնդալ* ըայց այնպէս զարհուրեալ էր9 մինչև չհամարձակել 
յարձակել9 թէպէտ երկու կոզմանք շատ մոտ էին իրարու# Պարսից 
բանակն էր ի *հու9 դի^ղ ի վերայ սահմանին Պարսից և Շունաց9 
և Վշահան իբրև երկու հրասախօք հեռի ի նմանէ ի գեղն 0*կնա– 
ռինՀ9 ոչ աւելի քան հարիլլ» մարդով.–*Նսկ զօրավարն Հայոց Վա– 
հան Մամիկոնեան երթ՛այր առ. վայր մի յամրագոյն տեղիսն Տայոց9 
ուր և սինլքորք փախստէիցն Հայոց առ նա ժոզովէին9 և այլք ի 
նախարարացն Հայոց• այլ ^ամսարականքն երկոքեան ընդ նմա իսկ 
էին միշտ9 և անքակ ի նմանէ և միաբան։ ՀԼորոց զհետ եկեալ 
Միհրան դնգալն իլրով* ջան այր կամ սպանանել պատերազմ աւ9 և 
կամ ունել հնարիւք9 և կամ հաւանեցուցանել և նուա՝ճելւ Եւ. էր 
բանակ սաստկութեան զօրուն \Լրեաց ի դելղն որ անուանի ի 
սահմանակցութեան Պարսից և Հոռոմոց9 և զօրավարն Հայոց 0*ա– 
միկոնեանն ՎաՀաՆ մերձ ի նա իբրև երկու հրասախօք9 ի դիւզ մի 
որ կոչի 0%կնառին՝ճ9 արամբք որպէս թէ հարիւրովք9 և թերևս սա– 
կաւուք և կամ շոլովիւք։ 0*– Միհրան այնչափ հազարօք առ նա բա• 
նակեալ էր մօա9 և տեղին ուր զօրավարն Հայոց ՎաՀան Մամիկոնեան 
էր* յիշխանութեանն Պարսից թագաւորին էր* և այնչափ սաստկա¬ 
պէս զեղեալ էր Աստուեոյ զմեե շնորհ զօրութեան իլրոյ ի վերայ 
քաջի առն Վահանայ Մամիկսնէի9 զի ի մէջ այնչափ բազմութեան 
գնդի և ի զօրաւոր քաջորերոյ* դոզացեալ սարսեալ կայր Միհրան 
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դնգալն ք և չիշխեր է 4^1|ա/ սպան անել զոր կամէր9 և 
հա բսնել և կորումս անել զմնացեալ փախստեալսն» (Փարպ* ՀԵ.)ւ 

Միհրանք ըս տ Փարպեցւոլն9 կը խօսի պատգամ աւորութեամբ 
ընդ ՎաՀաէւայ» որ ազդու, բանիւք կը գանգատ է ղՊարսից և առան• 
ձինն զՊերոզԷք թե ինչպես չդիանալով ընտրել պչաւն է վատթար է՝ 
ապականեցին երկիրը։ *ԼաՀաէր կը խօսի նաև համառօաիւ գանձն է 
և կ՚արգարացունկ զապստամբութիւն իւ֊ր։ խրատելով զՄիհրան 
հաւանեցուցանել ղՊերոզ իւր ազդեց ութեամբ* արգարութևամր դար¬ 
ման տանել եզան վնասուն։ Վ^ահանալ աչս բանագնացսւթիվնն9 
որոլ հիմն պատմական է և կարևոր լոլժ9 և զոր Փարպեցին իրրև 
ի բերանոլ Վշահան ալ կը բեր Է ի մ էջ ընտանի լեզուաւ ժամանա¬ 
կին* կը գնենք հոս բան առ բան։ Ջէ անհավանական թե բանա֊ 
գնացութիւնն թե ըոտ իմաստին և թե ըստ լե ղուին էր բուն 
հանալ9 որ հազորգեց զօրին ակն պատմչին իւրում։ լֆանիւ ողոքա– 
նաց պատգամավոր եր ընդ նմա (ընդ Վշահան ալ Միհբան^ հանապա¬ 
զօր ի խաղաղովթիվն9 ասելով թե էր^նչ|>յ)է և լարքալից ար– 
քալի ի նառալութենե մի ելանել։9 և զաշխարհս Հալոց մի տար ի 
վատնումն* ի հնազտնգովթիւն եկ թագավորին9 և ես միջնորդ լի– 
նիմփ քանզի վասն իւրոլ րարերարովթեան սիրե Ղ&ս* ^ իմսց 
լսե* ն ես աղաչեմ զթադավորն և հաշտեցուցանեմ ընդ Հլեզ9 և 
ինչ որ արժան ե աալ քեզ ջանամ ղի տալ։ Եէ– սպարապետին 
Հալոց ՎաՀանայ Մամ իկոն էի պատասխանի արարեալ ասեր 9^իա 
հրան9 եթե Արեաց տէր որ քինթ արդար աչօք պիտի նալել լամենալն 
մարգ իբրև զթագաւոր9 և արդարապես տեսանել և արդարապես ԷԱել 
ըստ արժանի թագավորի։ ք՝այյ ալր թագաւոր9 որ ուղիդ աչօք չհալի 
ի Նառալս 9 և ուղիղ լսողութեամբ չլսե ուրուք ղրանս9 ալլ համակ 
ըստ իշխանոլթեան վարի և ոչ ըստ արժանի իրաւանց քննութեանն• 
ալլ առավել ևս9 որ կարի գժնգակագոլն ե ն. աշխարհի կորստեան 
պատ՜ճառ9 կամի տեսանել ալլոլ աչօք և լսել ալլոլ ականջօք% Նանր 
ե նառալութիւնն ալն և գառն9 և վտանգ* որում ոչ ոք կարե կալ 
առաջի։ ՎասՆ զի տեր։ որ լիւ֊ր ի նառալից զլաւ և զվտտթար չգիաե 
ընտրել9 և ըստ արժանի իւրաքանչիւր ումեք մատակարարեր զպիա 
տոլսն ոչ կամի* ալնպիսին լավ ե առա լի տէր գժուարավ կտրե լի¬ 
նել։ Մրգ* Հալոց աշխարհս որպիսի մեն և պիտոլի աշխա րհ է» և. 
արդ ցոլց ինձ ալր մի լալսպիսի աշխարհի 9 որ արժանավորապես 
եհաս ի տանսւտերովթիւն* ալլ որեար ավազակ և անպիտան9 հաց– 
կատակք և վատտոհմիկք9 որ ղալնպիսի մեն թաղալորութիւն խա¬ 
բեն և ընդ կրակի փառս գնեն և տերու թիւն9 և ի ձկնջ ք«ո 
կողմն ելեալ սակաւ մի1 միզեն ի կրակն9 և լանթեզ զաղբ ի*–֊ 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 247 - 

ըեանդ արկանենք և՛ զվաճառականնյ և՛ զվաճառն ի միասին թըշ– 
նամանեն։ Եւ. այլ լաւութիւնք և քաջոլթիւնք և միտք9 և դիաոս– 
յթիւնք որով աշխարհ շինի և միջի լինի՝ ալն չխնդրի և արհամար֊ 
հեալ է* ալլ անպիտան և վաատոհմակ մարդկան պատրողութիւնն 
ի մ էջ անդեալ լարդի9 և դուք աո֊ ՜ճանաչող ունիք զձեզ։ Լուեալ 
է քս9 որ Միհրանդ ես9 և ամենայն Պարսիդ ղրանս զալս յԱրեադ 
տեառն էն ի ՊերսզԷ առաջի ամեն եղ ունդ լատենիք թէ Այր վատ և 
գունդ անպիտան Ասորի է9 բալդ քան ղԱսորի ալր% Լալ մարդ շատ 
վատթար է և անպիտան։ Եւ ոչ արդեօք լալ. էր մահ քան զալն 
լուր լալնպիսի թադաւորէ։ Եւ. արդ իմ երկովս կռիւս արարեալ է 
ընդ Արի մարդկան ք և երրորդն ալս է որ ընդ քեզ արարաք9 և 
ընդ որս զերկուս կռիւսն արարաք ընդ ալնպիսի երևելի և քաջ 
մարդկան կռուեդաքք զոր ինքն Արեադ տէրն և ամենալն Արիք 
ճանաչէին թէ որպիսի՛ որեար էին։ Եւ. օտար մ արգոդ մեզ չէր օդ- 
նեալք հոնի կամ հոռոմի և ալլ ազդի ուստեք մարդոլ9 բալդ մի ալն 
ալս Լալոդ զոր դուք դիտէք՝ սոդա վճարեալ է զալնպիսի մեե զորեք 
գոր դուք ամենալն Արիք լուալք և տեսէք♦ և ոչ բազում ալրու• 
ձիոլ9 ալլ հարիւր արամր և կամ ևս նուտզիւ զհազար և զերկուս 
հազարս ալլւ փախսւդեալ է սոքՕք։ Եւ. լալսմ կռուի մի՛ զալս զմաաւ 
աեեալ պարեիսք թէ աւելի ինչ քաջութեամր լաղթեդէք մեզ9 ալլ 
ի մեր երկպառակութենէ և ի նենդելոլ եզև մեզ վնաս։ 9*ի թէ էր 
ալս հալ դունդք լորոլ վերալ ահ և երկիւղ էր9 որպէս Արեադ 
տեառն լիւր եառալի վերալ 9 և լիմում ձեռին ալսպէս էին որպէս 
ընդ իմ նախնեաղն ձեռամր9 և համարձակապէս իշխէի զվատադեալս 
ի կռուի տամր և կենօք հարդանել և դլխով պատիժ առնելք և 
քաջադելոդն կարէի բարի առնել և պատիւ տալ դուդանէի Արեադ 
տեառն և ձեզ ամենեդունք որ կարի գունդ լԱրիս անուանի էր և 
չալ« Ըալդ եթէ ոչ լաւադոլնք ևս և քաջք երևէին* ալլ ի խոնարհ 
սակաւ մի և նուազ չտալի երևել։ ք՝ալդ արդ զոր ձեր ի վատ 
տոհմէ և լանպիտան ի մարդկանէ աշխարհիս Լալոդ իշխան կար- 
գեալ էք դոքա ըստ իւրեանդ լետնութեան կսրուսին լա շխ ար հիս 
Լալոդ զքաջութիւն և զանուն բարի և զլաւոլթիւն։ Տփ դնդի9 որոլ 
պօրադլուխն վատ է* գնդին լալ լինել չէ հնար• և աշխարհի 9 որոլ 
իշխանքն լետին են՝ աշխարհին ալն մ անհնար է լառաջադէմ և 
անուանի լինել։ 

«Եււ^ լազադս իմ դուք ամենքեան դիտէք ք գի ի հարդն իմոդ 
ևս տզալ մնա դի* ոչ զվաստակս նոդա որ առ Արեադ աշխարհն 
չետլ է՝ դիտեմ և ոչ լանդման նոդա հաղորդ ինչ էի։ ք՝ալդ մինչ 
ևս լանձինս զդադիք և ձեզ Արեադ տեառնն արրանեկութեան ալ»• 
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Ժանի եզէ՝ ի մտի եդի առաջի Աստուեոյ և մարդկան՝ արդար «քաօք 
աեառն և ձեղ Նառայութիւն առնել և արդար վաստակս վասաա• 
կել։ Եւ. որչափ ես գչաւն հոգա էի և ի լալ. վաստակսն յասելութ և. 
վատ անարժան իշխանիդ Լա է ույ զինչպէտ բանսարկութիւնս առ– 
նէին, և դուք ինքնին մտօք լսեինք և. ընդ իս չհս*ւէիֆ ուպիղ* աեի 
ղմտաւ, թէ զինչ արդեօք այլ հնար գոյր, որով ես կարող լին էխ 
գԱրեաղ տեառն և ղաւադաղն զմիտսն ուղղել ընդ իս, և. շատ էր 
ինձ ւ Ել. իբրև ի վաստակսն զոր վաստակէի, ըստ իմում դիաելոլ 
թերութիւն ոչ տեսանէի, և աո.ասելս ինչ յաւելուլ և վաստակել 
չգտան է ի հնարս, և զթշնամեաղ բերանս ի բանսարկութենէ խնուլ 
ոչ կարէի, և տեառն և ձեր ականջք բաղ էին ի լսել զստութիւն 
1ւ չխորհել վասն իմ ուղղակի, 1ւ իբրե– ոչինչ գ**ի պատճառանա 
եանր տրտմութեանն որ կրէր է անձին իմում ի սպաո., և փախչել 
յաշխարհէս չկար է ի՝—խորհուրդ չար ի մտի արկի, և անձամբ գանձն 
սպանի • և երանի* թէ լոկ զմարմինս էր սպանեալ, այլ ես ղհոդիա 
և զմարմինս ի միասին կորուսի։ Փանգի ուրաղայ ղճշմարտսւթիւնն 
ղոր գիտէի, թէ ստոյդ Աստուաե է արարիչ և. աէր ամենայնի♦ 1ւ 
երկիր պագի ստութեան և մոլորութեան, ղոր այսօր առաջի ձեր Լ 
առաջի ամենայն աշխարհիս խոստովանիմ, թէ ստսւթիւն է և աղ- 
աեղՀ խաբէ ութիւն։ Ել. յետ կորՆանման յորում կորեանեղայ՝ մաշէի 
յերկիւղի զա մ են այն օր, թ՞է գուզ է մեռանիղիմ սովին մեղօք և. կս֊ 
րնչիղիմ գյաւիտենական կորուստն։ Հալեալ ի բռի զոդի իմ՝ ի քյայ՝ 
մերժելի զերկիւղ թագա լոր աղ, ընկեղեալ յանձնէ կոխերի ղուրա- 
ղութեանն խիղճ և. լուսաւորեղայ։ Այսուհետև ուրախ եմ և. պա¬ 
տրաստ հալաՆանաղ, ազքատութեան, վշաի և. մահուան* գի որ ուժ 
և դիպիմ քրիստոնէութեամբ՝ ուրախ եմ և անահ։ դու ղոբ 
խօսիսդ արդարև կարես առնել, և հալան ի թագաւորն* բայղ նախ 
քան զամենայն ղքրիստսնէութիւն շնորհէ աշխարհիս Հայող, և 
ղաղո եղի վաճառդ հատ անէ յաշխարհէս մերմէ, ղոր անպիտան և 
վատ մարդիկ դնեն ի ձէնջ խաբէոլթեամբ, և ընկալեալ եաղյբ 
առնեն ղձեղ և ղմոխիրդ* և ղմարդ ճանաչէք ղլաւն և զանպիաանՒ 
և դորՆ խնդրէք յիւրաքանչիւր ումեքէ, ոչ կատակաբանութիւն, և 
ի գորե հայիք տալ ըստ վաստակող ղհատուղսւմն, և ոչ ի լկ"*ե– 
բանութեան խաբէութիւն♦ և կարէք գրել և կնքել% թէ ի մերմէ 
բոն ութ են է եզև ձեր յանղումնդ և ոչ ի ձեր ստահակելս յ և յան–՝ 
դգնութենէ, և թողուք• 1ւ զտոհմիկն առ. տո հմիկա ունիք, և զվաա– 
տո հմակսն առ. անտոհմ ակս։ Ել. թէ այդպէս նուա՚ճէք զմեզ մեբ 
բնիկ տեարք էք և հարղն մերող և նախնեաղ, և մ եք եառայսւ֊ 
թիւն առնեմք և հպատակ լինիմք։ Ապա եթէ նոյնպէս ղլեաինսն աաւ 
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լաւսն ունիլ> և զլաւսն լետո աանիյ>9 և աղտեղի մ եղաք վաճառեր՝ 
գիշխանութիւն աշխարհիս9 և ոչ ըոտ իրաւանց հալել լարժանա– 
ւորսն և ի պիատնիսն տալը մեջ որ ապսաամրեէլային՝ ոչ եթ՜ե 
գիտէաբ եթե մեբ \Լրեաց առաջի ինչ կալւձոքք կալք դի և՛ զմեր 
տառապանացս ոլժ դիտեմբ9 և1 գԱրեաց ալեպիս ի մեն և. զանհա– 
մար գնդի և ուժոլ ղսասակութիւն* բալց միալն զմեռանելն եդալ> 
առաջի յ և նմին պատրաստ եմբ* և առա լել ևս ուրախ եմլ>9 գի 
ղանուանի և ք^աւ մահ մեռանիմբ բրիստոնեսւ-թեամբ9 բան թե 
ուրացութեամբ գնել զանցալոր փառս և զլալիտենից կորուստն 
ժառանգել» (Փարպ* ՀԵ#)ւ 

24, ^էնչ Միհրան և ՎաՀաՆ կը խօսէին ալս պես պատգա֊ 
մաւորօլլ գեսպան գալով կը կսչե ի գուռն գՄիհրանք որ աոնլով 
ղԼրահատ և ղՇազդ% կը մեկնի։ Հրահատ հնարիւբ կը պրննի ի ձե¬ 
ռաց Պարսիցք և Շաղդ կսպանուի մօտ ի Ւա դալան։ ԱՀա պտտ– 
մութիւն Փարպեցւոլն9 արդարև հեաաբրբրական* էԵւ մինչդեռ 
Միհրան և զօր ավարն Հալոց ՎաՀաէւ Մամիկոնեան ղալնպիոի րա նս 
ընդ միմեանս խոսեին՝ լան կարն ակի դեսպան հասանէր ի դրանէ 
և ստիպելով գՄիհրան ի դուռն կոչեին$ Եւ֊ նորա չուեալ ամենալն 
բազմութեամբ ճեպով ի դուռն 9 առեալ ընդ իւր զկապեալն Հրա¬ 
հատ և ղերանելին Շաղդ և զալլ կապեալան։ ՏԼորոց զհետ երթալր 
տրտմութեամբ և բաղում փութով սիրելի եղբալր նորունք աէրն 
Նիրակալ *Ներսեհ արամբբ ընտրելովդ* սրոց տեսեալ ղանհնարին 
անսպառ ողբումն *Ներսեհի9 սիրով խանդաղատեալ զբարիս նոցտ 
լիշելով երթ ալին ընդ նմա։ Շօրե ունելոլ ղՀրահատն Պարսկացն՝ ոչ 
եր եղբօր նորա ներսեհի տեառն Նիրակալ դադարեալ ի լալոլք և 
ոչ եր հանգուցեալ ի վեր ալ անկողնոլ9 և ոչ ճաշակեալ հաց ա– 
ռանց արտաոուաց9 ալլ և ղոր ճա լակերն՝ առ Հարի դառնացեալ 
լիներ բերան նորա։ Եէ» երթալր զհետ գնդին Պարսկաց՝ անելով 
զմտաւ9 թե ո գիտե լրտեսեալ ուրեբ ի ղատագոլն թևի գնդին՝ 
անկեալ ի վեր ալ կարասցե գնա զերնուցանել. և կամ թե ոչ՝ գո– 
նեալ ես դիպեալ մահու հանգեալց լանմխիթար տբտմութենէս* Եա. 
երթեալ բաղում օթս ղհետ և ոչինչ կարացեալ գտանել հնարս 9 և 
մերձեալբ որպես թե օթևանալ միով ի սուրբ տեղի տան նահա¬ 
տակին Գրիգորի**, ձալն սաստիկ բարբառսլ հանդերձ արտասուօբ 
աըձակեալ առ ալրն \Լստունոլ**. մ են ա ձալն բարբառով և ողբալով 
ազաղակեաց Կամսարականն Ներսեհ առ ալրն Ասօաւյ՚ււ| Գրիգորիոս*** 
և նորա լսւեալ վաղվաղակի ասաց ց՝$րիստոս* և Փրկչին \Լստունոլ 
անդ և անդ հանեալ զկապեալն Հրահատ ի շրջափակ ղգուշութ ենէ 
պահապանացն՝ արձակեր խազազութեամբ առ սիրելի եզբալրն իւր 

0ւցւէւ26շ1 Ե)/ ևոՕՕՉԼՋ 



- 250 - 

և լաշխարհ։ 8 ալն ժամ աեսեալ զաներկիւզապէս և զքաջաբար ելա 
Կամօ արականին Լրահատալ զորագլխին Արեաց Միհրանալ և ալլ 
աւագանւոլն որ ընդ նմա էին% հրաման աալին անել զերանելի սե¬ 
պուհն Ոիւնեաց զՇազգ ի նմին աւոպւ զաուաջեաւ. իւրեանց։ Եք. 
սկսան խօսել ընդ նմա և պատուհասել։ ••• Ոչ իւիք։ ասենք կտրես 
գտանել հնարս փրկութեան անձինգ և. ապրել բալց թէ ապաւի– 
նեալ ի կրակ՝ պագանիցես երկիր արեգական։Ւ սոլն միտս լօ– 
ժարեցոլցեալ գրգ/ւէր րազում անգամ պտտգամաւսրօք և թղթով#։ 
էր երբէք և քորժամ ինքն աո. աւագսն Պարսից քէնէք ի բանակիք 
անօրէն իշխանն Ոիւնի Գդի հոն, ի վեր ալ երանելի Ոիւնւոլն սեպ* 
հին 8ազգալ։*** Եւ. լուեալ զալս ամեն ալն բանս երանելսլե 8»յ– 
գալ ի Մ ի հրանալ և լալլ ամեն ալն ա լագան ւոլն Պարսից, եանու- 
ցեալ և զկամս և գխսրհուրգս իւրոլ Գգիհոնի՝ ասէ♦ Ուրախ եմ և. 
խնգամ վախճան ել քրիստսնէութեամբ, քան թէ զհազար հազարս 
ամտց կեալ ուրացութեամբ9 և լաւիտենից անվախճան պատուհասին 
լինել արժանաւոր։ Լուեալ զալսպիսի բանս գատաւորացն ի սրբոլն 
8 ազդս լ՝ սրով կտրել զգլուխ երանելսլե հրամալեցին, մերձ ի տեպի 
սուրբ մատ բանն աոաքելանման նահատակին սրբոլն Գրիգորի է ի 
գիլզն որ կոչի Ւագաւանք նահանգին Ւագրևանգալ, ի լանջակողման 
լերինն որ անուանի Նւպատ, մօա ի սուրբ տեղի մաարանն որպէս 
երկու քարընկեցօք։ Եւ. կատարեալ սրբոլ Ոիւնի սեպհին 8 ա զգալ 
զընթացս նահատակսւքմեան իւրոլ լամսեանն Լոռ֊ի, որ օր վեշտա¬ 
սան էր ամսոլն, և. ամփոփեալ նշխարք նորա եգան անգէն ի սուրբ 
մատ բանն Գրիգորի* (Փարպ* 

Փարպեցին, ինչպէս տեսանք ըստ իւրում բարեպաշտ սովորու– 
թեան սքանչելեօք կատարուաե կը պատմէ զազատութիւնն Լրա– 
հաաալ» աւելի շնորհակալութեան արժանի էր արգեօք, եթէ լալ¬ 
ան էր մեզ ալն ազատութեան բնական պատճառներն» Ոալց լաջորգ 
բանք Փարպեցւոլն - աՏեսեալ զաներկիւզապէս և զքաջաբար ելս 
Կամսարականին Լրահատալ զ°րա գլխին Ար եաց Մի հրանալ 1ւ ալլ 
աւագանւոլն որ ընգ նմա էինք հրաման տա լին* ք ալլովքն հան¬ 
գեր ձ% կը ցուցնեն ըստ բա լականին Լրահատալ ազաաութեան բնա– 
կան պատճառն ք ալսինքն թէ Հրահատ գտնելով պատեհ ժամ՝ Հան¬ 
եր կիւղապէս և քաջաբար» ճոզոպրեց գանձն և զիւրսն պահապան¬ 
ներ էն ք թերևս և սպանանելով զոմանս ի նոցանէւ 

Տ5, 8եա մեկնելոլն Միհրանալ՝ ՎաՀաձ կու գալ ի ՝Լազալ*• 
շապատ լուխտք և անտի մեկնելով կերթալ ի Գուին անցուցանել 
զձմեռնէ Հոն կը պատահի զարմանալի ինչ գԷ*Վ#։ Ղոք արդարև 
կքարժէ պատմել։ ^աբեբալք ոմանք կը տարաՆեն լուր ժոզսվրգեան 
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մէջ$ թէ Վասակ) եղբայր Վահանայք և. \)ահակ ասպետ ողջ ենք կը 
թ՛ափառին յանապատս պաշարեալ ի թշնամեաց9 և կը խնդրեն օ– 
գնսւթիւն ազաաելոյ և դառնալոյ ի Լայս9 Միամիտ մարդիկդ մանա¬ 
վանդ կան այր այն սպանելոց9 ստիպելով առ արեցին զՄ ուշեղ Ս՝ա– 
միկոնեան դնդաւք թէպէտ ՀաՀան հակառակ էր և խաբէութիւն 
կը համարէր այն լօւ֊րըք և դնդին առարումը վնասակար։ \Լհա 
պատմութիւն Փարպեցւոյն։ «Եւ զորավարն Հայոց Վահան Մամի– 
կոնեան չուեալ դայր հասան էր յԱյրարատ դաւառ9 և. կատարեալ 
ղսւխտ պատարադաց ի Վազարշապատ րաղարին, հանդերձ ընդ իւր 
<ուխտապահ նախարարօր և. այլ ղօրօր Հայոց ի տանն ՄստուՆոյ և 
ի վկայարանս նահատակեալ կուսանացնք և նախ հոդացեալ զաղրա– 
տաց դարմանս՝ ••• երթեալր հանգչէին ի բնական ոստանին Հայոց 
փ *Նունիք ուր զաւուրս ցրտաշունչ ձմերայնոյն սառնամանեացն 
անցո լցան էին ։ 

36, <Եւ մինչդեռ կամ էին հանդչել առ սակաւ մի և. ոդի 
առնուլ յաշխատութենէն՝ դային յանկարՆակի ի կողմ անց Վշւայ 
արր դիւազգեցիկր և խելաշուրջր9 խօսելով բանս սուտս և. տեսիլս 
խաբէութեան զոր ոչ էր տեսեալ% ի կորՆանումն և յերկպառակու– 
թիլն զօրացն Հայոցք առ զօրավարին Վշահան այ յոստանինք և ա* 
սէին9 թէ են և կենդանի սրանչելի ասպետն Ծահակ և րաջ 
սեպուհն Մամ իկոն եան Վասակ) և զմեզ յ դեցին առ ձեզ9 թէ Ւ 
փախչելն ձեր ի կռուոյն Վր աց% մնաց ար մեր ի կռո ւա տեղին խո- 
լցեալր կարեվէրր9 և ի սաստկութենէ 1ւ ի կարևոր վիրացն զոր 
սւնէար ի մարմնի մերում՝ մերթ ի սող և մերթ ի յանձն րար– 
շութեամբ հասար առ միմեանս9 և հոլովեալ անկար ի խիտ թա– 
սւսո տեղիս դժնկաց9 և կացեալ ի վեր այ մեր առն միոյ րահանայի 
հոդևորի ի տեզեացն անապատէ9 և բտրձեալ ի մէնջ զմի մի ըստ 
անձին՝ տարաւ հեռի որպէս պար սկալ միով հրասախաչափու9 չև 
ևս դիտելով) թէ ով որ իցեմր և կամ յորմէ գաւառէ) իբրև զարս 
վիրաւորեալս ապրեցուցանել զմեզ կամեցեար և կամ դիպեալս 
վախ՛ճանի՝ ամփոփել զոսկերս մեր• և ապա յանկասկաՆ տեղի հե– 
լլացուցեալ զմեզ ի տեղւոջէն առն% լինէր անհոդացետլ։ Նրթեալ 
այնուհետև ի վանկունսն իւ֊ր՝ բերէր մեզ կերակուր ինչ դուզնա- 
րեայ և ջուրք աՆեալ ընդ իւր և մանուկ մի միլս ևս այլ9 և մա• 
աուցեալ մեզ աղա չէր ճաշակել* և մեր ընկալեալ ըստ կարի զկերա– 
կուրն ի ձեռանէ սրբոյն ջամբեալ զորացար սակաւ մի։ Ե<֊ նորա 
գիտացեալ9 թէ սակաւ մի բերետլ ոդի բացար զաչս* սկսալ նա 
այնուհետև հարցանել զմեզ9 թէ ուստի՛ էր և կամ յորմէ դաւա* 
ռէ, րանզի ձևս ձեր և կերպարան ազատս կարՆեցուցանեն զձեզ։ 
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Եւ. մեր զառարինութիւն զառն տեսեալ զստոլգ իսկ ինչ պատմեաբ 
ասացար նմա գմէնջ լանուանէ* և նորա լուեալ և թոզեալ առ մեզ՞ 
զմանուկն% գնաց ի մկնջ ի վանկունան իւրէ Եւ. ի մ ի լսումն ևս դի¬ 
քերին աՆեալ գրաստ միլ ս ևս ալլ մ անկամբ հանեին զմեզ ի՝ 
գրաստնք և օժանդակելով մեգ երերեան տանեին լանապաան* ուր՞ 
ինրեանր բնակետլ էին* և թագուցեալ զմեզ առ իւր ալուրս բա¬ 
զումսք բժշկեալ ողջացար։ Օմանց աստուաՆատեաց մարգոց որսար 
զմեզ սկսեալ են անձանձրոլթ և կամին սպանանելք և անձանց՝ 
փառս գտանել ի Պարսկաց և պա տիլս։ Նսկ վանականս ընդ բա¬ 
զում անապատ տեղիս և ընդ բազում խորաձորս ր արանձաւաց 
շրջեցուցանե զմեզ ի ետեուկք բայց անել այգր առ ձեզ երկնչի*֊ 
գուցե* ասէ։ րննեալ ուրուր զհետս% գտանիցե զմեզ և սպանանիցե* 
Ւալց արգ փութացարուր արձակել ալտի գունդ սաստիկ և զորա¬ 
գլուխ հաւատարիմք տանել զմեզ առ ձեզք որպէս զի հասեալր առ 
ձեզ լիցուր ի միասին վրեմխնգիրր հաւատոցն ՚ճշմարտութեանր 
Եւ. լուեալ զալսպիսի խօսս արանց անմտաց% իսկոլն հաւաաացեար 
ասեինք թե փութալ ևեթ պիտի• զի լորժամ նորա սզջամբ խ 
Լալս գանք և Պարսիկր զալս լսենք թե արդարև նորա ողջ են*՛ 
խորտակին ամենալն զօրութիւնր նոցա և լրանինւ Այշ ւքան ալանդ 
լորժամ լականջս կանանց ևս եհաս բաննք և լուան թե ողջ են*՜ 
չառնեին ալնուհետև գուլ ի տուէ և ի գիլերի, գրգռէին զսիրելիռ 
իւրեանց և զա զգա կան ս ք զգալեակս նոցա և զեառալս 9 փութալ ՚ճե֊ 
պել հասանել վաղվաղակի և աՆել զնոսա։ ՏԼալս ամենալն բանա 
բազում արանցն ի հալ մարգկանեք ևս առաւել զանգլութիւն կա- 
նանցն և զճեպս և զանժուժկալութիւն —որ նման բոցոլ տոչորեին 
ի խորհուրդս նոցա և ոչ որ զորեր ցաՆուցանել—լուեալ Ծամիկս֊ 
նեանն Վ^ահանալ զօր ավարին Լալոց% ասեր♦ բանր և խորհուրդդ 
արանց վատախորհրգոց են* քանզի գիտացեալ զեկս պարսիկ գու¬ 
մարտակի գարնանի երկիրս Լալոց% խորհեալ իմացան րալրալել ձւ 
պառակտել զժոգովումն զօրացն Հալոց՝ որ լոստանիս ենք և ալսրր 
անդր ցրուել։ Նթե ըեգգեմ ոմանց բանրս ոչ թ ու էէն՝ եո աշ. 
խարհակորոլս արանցն ողջ ոչ տալի գնալ լաշխարհէս Լալոց, վասն¬ 
զի զերանելի եղբօրն իւքոլ զնահատակութիւն լալու ր կատարման 
իւրոլ% տեսի և ասեմ թե գնա մի խնդրեր9 եւ վասն ասպետին մի 
աշխատիր։ \Լպա թե որպէս զորգիս մարգարեիցն կամիր թարթափեր՜ 
լընգունալնս« որր զԵղիալն խնդրեին ապշեալր, որոց բո զորեր Ե» 
գիշա չաշխատել և չլսեին% դառնալր ամօթով նոլնպէս և դուրք 
որպէս և. նորա դարձան ամօթալից և ունալնր։ (՝տլց զի մի երե- 
լ^ր9ա19 ումեր բարենախանձ1 առաջի ձեր են ար ր զօրուգ Հալոց 
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1ւ նա խարարիդ ք և որ որ կամ է երթալ չարդելում • յստյյ գէտասջիր 
թէ որրան կորուստ յանօդուտ երթիցդ հասանք աշխարհիս Հայոց։ 
Ցայնժամ հաւանեցուցեալ անխորհուրդ, և թեթևամիտ մարգոց և 
ման ալանդ կանանց նահատակելոցն և նոցունց ընտանեաց և դայե– 
կաց զսեպուհն Մամիկոնէից գՄ ուշեղ բազում այրընտիր դնգալ, 
տրձակէին ընդ արսն շա զա ւա շուրթս և խաբեբայս լիրս անօգուտս 
և ի ՛ճանապարհս զոր ոչ դիտէին։ Որոց տարեալ զնոսա ի սահմանս 
Վրա^ յաՆեցո լցան էինք և բազում պատրողական կարկատ ևլով պատ– 
ճառս% աս էինք փտխուցեալր ի սպանողացն ի թարստոց էինք փոփո– 
խելով յայլևայլ խորաձորս րարանձաւաց և ի Նառախիտ կատարս 
բարձր լերանց։ Եէ– այսպէս ի բազում աւուրս խելացնորեցուցեալ 
յաՆեցուցանէին զսեպուհն Ս*ամիկոնէից զՄ ուշեղ և զգունգն որ 
բնդ նմաք մինչև ցվախճանել ցրտաշունչ հողմոց ձմերայնոյն սառ.– 
նամանեաց* (Փարպ* 

87, 8ետ Միհրանայ կու գայ քԼառմիհր ոմն Հազարաւուխտ 
մեն բազմութեամբք և խորհրդով ոմանց Վշահան այ հա կա ո.ա կորդ¬ 
ներ էն ք որ իմացուցին նմաք թէ մի մասն Հայոց գնդին էր ի Վ^րւ# 
և Վշահան կը դտնոլէր սակաւ արամբր ի Գուին% դալով կը պաշա– 
բէ րազարը։ Վ^ահանեանր տեսնելով այնչափ բազմութիւն և դի– 
անալովք թէ գէմ առ. գէմ ճակատել ընդ նոսա և յաղթել անհնար 

՝էր% մեն օւժդնութեամբ յարձակելով միաբան կը ճեզրեն բանակըք 
4ւ յապշսւթիւն Պարսից կանցնին անվնաս« միայն ոմն 8րգի անուն 
Գիմաբսենից տոհմ էն և ի \)ահառունեաց% կ*ս պան ո լին • 8 ո– 
հան կաթողիկոս որ էր ի բանակին* մեն՛ դժուարութեամբ կազա¬ 
տի։ ՆքքքՆ օրը Մուշեզք յետ թափառելոյ լեռներ և ձորեր ի զուր 
փ խնդիր 0ահակայ ասպետի և Վասակայք կը հասնի ի Գուին և 
֊տեսնելով զպատերազմն վճարեալ կ երթ այ ընդ փախստականս առ 
Վշահան»—քէւ եկեալ ժամանակ նաղկոցաց դարնանւոյն օգոյն 
շնչմանցք աւետաւոր ջերմութեանց մերկոցն չբաւորաց9 եկեալ հա– 

-ոանէր յան կարն ակի յերկիրս քՀառմիհր Հազարաւուխտ սաստիկ և 
.բազում այրընտիր զօրօբ* գիմեալ անցանէր ստիպով ընդ կամուրջ 
դետոյն Նըասխայք և ի դիւզա բազա բլին որ կոչի \Լրտաշատ% բանա- 
կէր այն օր։ Փանզի զդացոլցեալ էր նմա բս»ջ աեղեկութեամբ 
ուխաանենդացն յտշխարհէս Հայոց զերթն կիսոյ գնդին Հայոց ի 
Վփրսք և եթէ սպարապետն Հայոց ՀաՀան Մամիկոնեան լոկ թուով 

^նախարարօբ և սակաւ այրուձիով էր յոստանինք յորոյ վերայ հա– 
Վւեալք ասեն9 բո այս չափ ընտիր բազմոլթեամբ այրուձիով ••• երեբ– 
նակի և չորեբնակի պատեալ պաշարեալ զնոսա% հանես ընդ սուր 
զամենեսեանք և կատարեալ տանիս ի գլուխ զիըս դորնոյս աշխա– 
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տութեան, և դու պատուեալ փառաւորիս ի թագա լոր էն, և մեք 
հանգչիմ ք կերերա գին աշխատութենէս յայսմանէ։ Եւ լուեալ զա յա– 
պիսի բանս Հազարաւուխտոյ և այլ աւագաշն որ ընդ նմայն էին* 
՛ճեպով ի վաղիւն գիմ էին ի վեր այ զորավարին Հա յոգ Վ^տհանտլ 
Մամիկոնէի և զօրացն որ ընդ նմայն էին ի ժամուն։ Եւ հաս ե ալք 
մօտ ի քաղաքն Գոլին՝ յօրինէր Հազարաւուխտ զճակատն յւ««ր 
օրինի դորեոյ պատերազմին, և կարգեալ զռազմն ի միջոց է մար 
րւոյն որու՜մ V*ոսրովակերտն ասեն՝ անցոլցանէր ի վերայ դաստա¬ 
կերտին մինչև ի լեռնակողմնն զոր քկէվէժն կոչեն։ Տեսեալ սպարա¬ 
պետին Հայոց Վ^ահանայ զայսչափ բազմութիւն զօրացն Պարսից, և 
այլ նախարարացն Հայոց որ ընդ նմա էին, և այլ ռամիկ այրու¬ 
ձի ոյն Հայոց, թէպկտ զան ընդդիմակաց չափաւորսւթիւն իւրեանց 
դիտէին, տեսանելով Նովտցեալ դնդաւն Պարսից զամենայն դաշտն 
առհասարակ՝ այլ սակայն և ոչ կարի զարհուրեալք փախչել փու¬ 
թալին, այլ ըստ բաւականի զօրուն իւրեանց բաժանեալ ի մի մի և. 
յերկուս նախարարս՝ յարձակէին ի վերայ։ Եւ առեալ քաջասրտաբաբ 
մասն ի դնդէն Պարսից՝ բազում արս ընտիրս դիաթաւալ յերկիր 
կորՆանէին, և իւրեանց դարձուցեալ զերասանակս երիվար ացն* 
գնացին ի բաց քաջաբար։ Վաււձ զի և քաջաբար փախուստ առն 
հղ°րի սաստիկ ահ երկիւղի դուշակէ առ միւսանգամ դորե թշնա– 
մեացն գնդի, որ եղեալ երևեցաւ բազմտց, և ճաշակեալ առին զհամ 
և զարմացան, մանաւանդ տոաւել քան զայլսն դիտաց քաջագոյն 
սնապարՆ իշխանն Շիւնեաց Գդի հոն ։ ք՝այց անդէն ի տեղւոջն ըն¬ 
տրեցին կամաւոր յօժարոլթեամբ զմահ անձանց և նահատակեցան 
երկու արք ի նախարարացն Հայոց, կռուեալք լալա բար և զքաջու• 
թիւն դորեոյ ցուցեալ, երա նելին Շրդի ի տոհմ էն Գիմաքոենից, և. 
երանելին ի տոհմ էն 0ահառունեաց, եդեալ զանձինս ի վե– 
րայ ուխտին սրբոյ՝ պոակեցան։ Եւ զսուրբ հայրապետն Հայոց տէբ 
Շոհան ընկեցին ի ձիոյն, թողին կիսամահ• վասն զի այնպէո ճե¬ 
պով հաս ուշին սադրիչք անօրէնութեանն զՀազարաւուխտ ի վեր Ոք 
Հաչոց՝ զի և ոչ աւ֊ուրբ միով լառ.աջ ժամանեցին խոչս տալ ի բա– 
ղաքէն և անձին հոգալ, և ոչ ինքն կաթողիկոսն Շոհան* այլ ա– 
մենազօր դթութիւն Փրկչին ողորմեալ խնայեաց յուխտասէր հօտՆ 
իւր$ և աՆեալ ողջ զհայրն սուրբ՝ եցոյց խաղաղութեամբ ժողո– 
վրդեան իլրում։ Եւ ի նմին աւուր յետ վճարելոյ գորեոյ պատե¬ 
րազմին՝ դայր հասանէր սեպուհն Մամիկոնէից Մուշեղ հանդերձ, 
այրուձիովս որ էին ընդ նմա, և ոչինչ ժամանեալ յանբոկ գորեոյ 
պատերազմին պիտոյից՝ դարձեալ ընդ այլ փախստէիցն գնային ի 
բաց» (Փարպ. ՀԸ.)* 
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2Ջ. ՎաՀան և իլրքն յ|րտ քաջութեամբ խոյս աալոյ ի Հա*– 
զարաւուխտայ՝ կքերթան ի սահմանս Ւաքոէայ» Հազարաւուխտ քրւ|» 
բոլոր զօրութեամբ հետամուտ լեալ Վշահան և անց՝ կը հասնի 
գաւաո. Տայոցք և կը բանակի Գիւղիկ և Վ^արդաշէն անուն գխևղե– 
բուն մօա, և լսելով թէ Վ*ահան էր ի Նաղդոմս ի բաժնին 8»ք–– 
նաց է հասնի հոնք բայց չզանելով քՎաՀաէր1 կը բոն է զկանայս եբ* 
կուց *\ամսարականացք և լուսաչով ի ճեռն նոցա որսալ զ^ամսարա* 
կանոն որ էին թիկունք Վ^ահանայ՝ կ9երթայ ի Ւասեան$ ուր կ՚ըն* 
գունի հրաման թագաւորէն երթալ նուա՝ճել պՎ^իրՈք և փոխանակ 
իւր թոզուլ զՇապուհ ոմն Միհրանեան տոհմ էն. — էեէ գնայր զօ– 
րավարն Հայոց ՎաՀաՆ Մամիկոնեան ինքն և նախարարին Հայոց 
որ ընդ նմա էինք հանդերձ իւրաքանչիւր ուրուք դայեկօք և սի- 
րելի Նառայիւքք ուշ եգեալ երթալ դադարել աո. փ*յր մի լամ ուր 
տեղիս սահմանացն Ւ1աղտեացք ոգի առնուլ 1ւ հանգչել առ. վա1ր 
մի։ ՏՀորոց զկնի հետամտեալ ՛ճեպով անհանգիստն Հազարաւուխտ՝ 
երթ այր գիմեալ ամենայն զօրօ ք հանդերձ• և գրազում տեղիս ամ~ 
րոցացն Հալոց ընդ երթալն առեալ հարկանէր, քակէր ալեր էր և 
անցանէրք և. զբաղումս կոտորեալ հանէր արեանց ճապաղիս• խըն– 
դրէր հնարս փքալով մեհամեհո9 կամ առնել ձերբակալս զքաջ Մա– 
միկոնեանն Վշահան ք և կամ սպանանել պատերազմ ալ և ապա հանգ• 
չել։ Ել. երթեալ յՕքաղն՝ բնակէր մոտ ի գեւղն որում անուն էր 
միումն% Ղ՝եւղիկ9 և մ ի լսումն՝ Վ^արդտշէնք և բանակեալ անդ զօրն 
զալն՝ լսէր ի վաղիլնք թէ Մամիկոնեանն Վշահան մոտ էր ի նա ի 
Հոռոմ տանք ի գաւառին Նազագոմ։ Եւ կարնեցեալ անդ լինել զի- 
մաստախորհուրդ Մամիկոնեանն /անհոգսք որպէս ի Հոռոմ տան 
անկեալ՝ պնդեալ յան կա սկահս ի տեղին տեզեակ առաքնորդօք՝ հա– 
սանէր ընդ առաւօտուն հագելէ Եք. գտեալ անդ բազմութիւն այլ 
մարդկանք ընդ որս դիպեցան և. կանայք երկա ց ^\ամսարականացն9 
աեաոնն Նիրակայ Ներսեհի և Հբահատայ. յօրոց վեր այ անկեալ 
/անզգաստս զորացն Պարսից՝ զբաղումս ի ռամիկ մարդկանէն Հալոց 
սպանանէինք և զկանայս Համսարականացն եղբարցք զներսեհի և 
զՀրահատա/ք ըմբռնեալ տանէին ի բանակն Պարսից։ Ւայց զօրա* 
վարին Հալոց Վշահան այ Մ ամի կոն են ի և այլ ում եք ի նախարարազն 
որք ընդ նմայն էինք ոչ պատահեալ դաոնալը* այլ ոտուգեալ վասն 
կանանցն ^\ամսարականացք թէ արդարև նոցա կանայքե են՝ զուար- 
ճտցեալ ուրախ անայր ընդ միտս իւ֊ր* խորհելով այսպէս9 թէ ար*է 
նոքօք հաստատ կտրեմ որսալ և ըմբռնեմ զ*Հահանք քանզի նոքա 
են նորա սիրտ։... ք՝ալց զկանայս երկուց ^Համսարականացն հրա~ 
մայէր ըստ օրինացն քրիսաոնէից պահել սրբոլթեամբ և ամենայն 
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պգուշութեամբ։ Եւ ինքն չուեալ յՈքոզայ իջան էր ի գա ւ առն ք՝ա– 
՚սետն9 և բանակէր մոտ ի գիլզն որ անուանի ի դաշտին Այլ* 
բերականադ գոր \Լրեաթազբերսն կոչեն է Ե«– կադետլ անդ օր մի՝ 
դեսպան ի դրան է հասանէր առ. նա հրովարտակաւ9 յորում դրեալ 
էր թագաւորին Պերոպի հիլր ամենայն Արեադ ուժով ի վեր այ Լեփ* 
թաղին զգիմեդումն9 և նմա հրամայէր երթալ ի Վիրս, և պթա– 
դա լորն Վ^րադ զՎ^ախտանկ կամ ունել և կամ սպանանել9 և– կամ 
ի բադ փախու դանել յաշխարհէն 9 և պՇապուհն ի Միհրան տոհմ էն 
անդէն յա շխ ար հին Հայող թողուլ դնդաւ մարզպան» (Փարպ* Հ9**)« 

39, Հ ազարաւուխտ ընդունելով թ ադա լորին հրամանը* կը 
թողոլ զՇապուհ հանդերձ Գդիհոնիւ և կ՝երթ այ ի ճՀիրս* ուր շա* 
տեր կը միաբանին ընդ նմա% 4ւ Վ>ա խթանդ խոյս կու տայ ի կոպ* 
•մանս Եգերադւոդ։ Շապուհ դնել տալով զկանայս *\ամասրակա* 
նադ Ւասենոյ բերդը 1ւ հրամայելով պահել պնոսա պատուով՝ կը 
ջան այ բանիլք հրապուրանադ բաժնել պնոսա ի Վ^ահանայ^ սակայն 
է❁1աջ^զիրք որպէս մանր կը պատմէ Փարպեդին+–ւԵւ Հազարաւուխ* 
տոյ ընկալեալ զհրսվարտակն և լուեալ զհրաման թագաւորին* թո* 

աստ էն պՇապուհն պարսիկ այրուձիով 9 այրընտիր գնդտւ9 
՚զտէրն Աիւնեադ զհգիհոն առ. նմա ամենայն գալ առին 0իւնեադ 
դնդաւ է և ինքն փութով դնայր ի Վիրս.** և միաբանեդուդեալ 
ղշատս յաշխարհէն Վր ադ% դունդ կազմ էր։ Եէ– տեսեալ թագաւո րէն 
ՎԽախտանգայ9 թէ իլրոդն ստեայ թոզին գնա և գնացին առ. Հա- 
գարաւուխտ, և Լայք դեռ. ևս անձեռնհաս են և վտանգեալք% խոյս 
տուեալ յաշխարհէն Վրաղ՝ ի կոզմանս Նդեր աշխարհին հասանէր 
առ վտյր մի։ 1*0^ Շապհոյ աարեալ զկանայս ^Համսարականադն յա* 
մուր բերդն ֆասենոյ զոր ^այբերդն կոչեն% անդ թոզոյր* և յանձն 
■արարեալ &ըզաավշնասպայ բերդակալի զկանայս ^\ամռարականադն* 
պատուիրէր նմա բազում զդուշութեամբ պահել ըստ օր ինադն քրիս* 
տոնէիդ պնոսա սըբութեամբ։ ՝$անգի կանայքն իսկ ^ամսարակա* 
նադն պնոյն աս էին բազում անդամ• &*է զարսն մեր արդարև կա* 
միք նուաՀել պայդ և եթ տուք լսել նոդա$ թէ մ եք խազազսւ* 
թեամբ եմք.** քանզի ամենայն Հայոդ դիտելով ասեմք զայս9 և 
վկայեն որ ասա առ ձեզ հայ մարդիկ են9 զի քան զմեզ զողլ կին 
նոքա ոչ դիտենւ Աւզա թէ այլ ինչ լսեն վասն մեր9 ի նախ ատ ա* 
նադ իսկ և յամօթոյ9 թոզ ի մեղադ և ի դարշութենէ ըստ մերսդ 
օր ինադն* առա լել դնեն զանձինս ի մահ։ ՝Հանպի և ինքն իսկ Նա* 
պուհ ոչ միայն ի լրոյ և եթ դիտէր զնոդա պնդութիւն յազադս 
քրիստոնէութեանք այլ ինքն իսկ որպէս իսկ ձեռասուն տեզեակ էր 
նոդա ամենայն իրադ։ Համբալ և պատուէր ստէպ տայր Համոարա* 
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էյանացքն, աո որս յղեք հանապազ, թե ^Մի կորնչի^ և աբրայից 
արքայի ի եառայութենկ մի ե չաներ* այլ եկայր նուաճեցարուր, 
և զկանայս ձեր աո. ձեզ աոեր։ և իմով միջնորգութեամբ զվեասգ 
թողուլ աամ արքայից արևալի, և զրիիստոնեութիւնգ զոր սիր երգ* 
ՈրսչԷս ցայժմ կալեալ էր հանգար տութեԽմբ՝ ևս առաւել յայսմ 
հետե կա լար ուր և մի երկնչիր* •• և եթե կամիլ* և կարեր ինչ 
չաւ. եպաս ցոլցանել արրայից արրայի, և հնարեր պՎ^ահան սպա• 
նանել գտանիցեր ի թագալորկն պարգևս և պւհտիւս՝ զոր ոչ է 
գտեալ ձեր ուրուր ի նախնեաց ի թագաւ/Հաց։♦♦ ♦ Եք. լուեալ Հայս* 
պիսի պատգամս երկոցունց ^ամսարականացն ի զօրագլխեն Պարսից 
Նապհոյ... ակրն Հրիրակայ ներսեհ և Հրահատ զալս պատասխանի 
յղեին, թե Մեր գորե և աշխատութիւն չե վաոն կնոջ և որգւոյ*** 
երկինք և երկիր և ամենայն որ ի նոսա ե՝ չե համեմատ այնմ 
պատ ո լական ութ եան սրում մեր ցանկամր։ ճկար այնչափ անզգա յր, 
թե ոչ կարէար խարել զձեզ, որպես և այլ հացկատակետնգ որ աո. 
ձեզ են, և առնուլ կապի՛ճ մի մոխիր և տալ ցազախին մի մերք 
որպես նա զայն կամ էր՝ պղեել, և մեր սնոտի փաոօր ի ձէնջ աո. 
վայր մի վայելէար և պայն աո ր երև եար։ 11^ վասն կանանցգ մե~ 
րոց տամր ձեզ նշան ինչ, և ձեր փորձեալ րաջ րննեցեր* եթե 
սրրգարև մեր յազագս հաւատոյն զոր սիրեմ ր և ունիմր հաստա¬ 
տապես, և հաճոյ ե գորես մեր ճշմարտին \Լստուեոյ և ընգունելի% 
զմեզ փրկե ի նեզութենե և զկանայսգ մեր պտհե ամենայն սրբսւր 
թեամր և տայ ցմեզ* ապա թե ոչ այգպէս լինի՝ մերում թերահա֊ 
ւ ատութեան մեզագրեսցուր, և մի ինչ ձերում րոնութեանգ և 
սաստից։ եւ զայս բանս այսպես յղեալ երկոցունց ^ամսարական 
եզր արցն աո. Հազարաւուխծ։՝ ինլէեաՆք ևս աոաւել րան զաոաջինն 
անձամբ և գայլս յորգորելով պատրաստր եին արյսմնեկութեան զո* 
րավարին Հայոց Վ^ահանայ Մամիկոնկի՝ զամենայն գորե որ և հրա* 
մայեր նոցաՖ (Փարպ. 

30. ք^այյ Նասքուհ զհետ Էր ունել զՎ^ահան, րազի կր յու• 
սար նուաճել ապստամբութիւնը՝ եթե սպանաներ զնա կամ բրո~ա 
նկր։ Նսկ *Հահան, թկե– սակաւաւոր՝ չէր տար գուլ Պարսից, գի• 
շեր այն յարձա կեչով յանկարՆ ստեպ ստէպ Պարսից բանակին վեր այ, 
հասուցանելով անհնարին տագնապ։ Ւայց որովհետև նուազաՆ եք 
Վշահան ալ զօրութիւնը խորհեցաւ գտնել նոր օգնութիւն Մամխ 
կոնեաններկն, ուստի և գնաց ի կողմանս Հաշտենից*— «Եւ֊ զհետ 
գնացիցն Հազարտւուխտոյ ի Վ^իրս՝ մնայր Նապուհ |0^աք«» և ջա– 
նայր կատարել զհրամանն Հազարտւուխտոյ և որսայր զՄամիկս– 
նեանն ՝Հահան, գտանել զնա ի զեղեի և սպանանել, և ոչինչ (քնեք 
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ձեռնհաս։ Ւալց Մամիկոնեանն Վշահան զամենալն օր ոչ տալը գոսը 
առնուլ զօրօը իէ֊Ըով^ Պարսկաց ի ղակշին* ալլ զցալդ զամենալկ 
նետաձիգ լինելով ի ներըս% էր զոր ինըեանց Հա լոզն խոցոտեպլ 
V պան ան էինք և էր զոր ինըեանը Պարսիկըն զինըեանս ի վեր ալ 
միմեանց կուտակելով հեղձամձուկս առն էին։ Եւ երիՒեալ զորավարն 
Հալոց 4,աՀան Մամիկոնեանն հանդերձ արամբըն որ ընդ նմա 
էին% րանակէլ» ի գիլզ մի մերձք որ էր ընդ իշխանութեամբ Մամի–՛ 
կոնէիցք որում անուն էր ՝Ծադիկք կամեցեալ անցանել ի կողմն՝ 
սահման ակցութեանն 1^լԱշտենից, լազագս գտանելոլ ի նոցանէ օ– 
դնութիւն* (Փարպ. 

Նապոլհք որ կը գիտէր Վշահան ալ շարժումներն% կը պնդի ըզ* 
հե տտ Փարպեցին կը պատմէ հոս Վ^ահանեանց և. Պարսից մէջ՝ 
փոըր կո֊իւ֊ մի, ուր չունեցաւ մասն ՎաՀանւ Վշահանք ասէք կ եր– 
թալւ հարնոլ Նովուն արևելեան կողմէն, իսկ Պարսիկը կ՝եր թալին 
զկնի։ Մլնպէս դիպեցալք որ Ղւերսեհ ^ամսարակ ան 1ւ Մուշեղ Ս*ա» 
միկոնեան զատուաՆ էին ի Վշահան ալ և կերթալին ի հիւսիսոյլ 
նոլն Նովուն է և դալով ի դիւ֊ղ մի *\արնոլ, ՄրՆա թի անունդ ուր 
հնձողը կ9աշխատէին% Պարսիկ գունդ մի որ հետամուտ էր նոցա9 
չհամարձակելով մօտենալ նոցա% կը նեզէին մշակներն։ ուրս ա* 
նուն ոմնք դալեկորդի ներսեհի ^Համս արական ի, տեսնելով ի հե¬ 
ռուստ պարսիկ միք որ կամէր սպանանել մշակներ էն զմինք որ խոլս 
կու տար ի նմանէ% զալրանալով լարձակեցալ և. սպաննևց նիզակաւ 
Պարսիկը• զալս տեսնելով *Ներսեհ և Մուշեղ, տեսնելով ևս որ հե¬ 
տամուտը չէին բազում% լարձակեցան, և կոտորելով բազմութենէն 
եօթանասուն մարդ1 դարձան առ Վշահան*-«Աքք. եղև Նապհոլ 
զօրավարին Պարսիցք եթէ ահալասիկ Մամիկոնեանն ՎաՀաՆ բա– 
նակեալ է ի դիւղ մի, և արը են ընդ նմա թուով լոլժ սակաւը։ 
Ել կանխեալ վաղադոլն ընդ առաւօտն զօրադլուխն Պարսից Նա– 
պուհ ամենալն բազմութեամբն որ ընդ նմա% լան կա րՆ ակի ի վե– 
րալ ելանէր գնդին Հալոց։ Եւ գունդն Հալոց իբրև հանապազա– 
զդոլշսք վասն ցանդ անՆոլլս լօրինելոլ զնոսա զորավարին Հալոց 
Վշահան ալ Մամիկոնենի, էէնելով պատրաստը՚ գնա լին ի տեղւոլն 
անվնասը։ 0 ակալն գոնդը զօրացն Պարսից ոչինչ վքԲլթ առն էին 
ալլոցնք զկնի զօրավարին Հալոց Վշահան ալ անցան կին* ըանզի ա– 
սէինք ք*՝է նմա մի ալն դտանեմը հնարս՝ ամենալն իրը մեր վճա*» 
բեալ են և լանդ։ Եւ զօր ավարն Հալոց ՎաՀան Մամիկոնեան եր* 
թալր ընդ կողմն արևելից Նովուն Կտրնոլ, և գունդը զօրալորացն 
Պարսից զկնի նորա երթալին։ Եւ Մուշեղ ի տոհմէն Մամիկոնէից 
և *ներ սեհ ^\ամ սար ական տէրն Նիրակալ ընդ կողմանն հիւսիսո^ 
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Նօվունք վրիպեալր առ փոյթ ժամուն ի զօբավարէն Հայոց Վ^ահա– 
նայ Մամիկոնենէ* սակաւ ար–~մրր երթա ժն խ ռովեալր։ Եւ. մեր– 
ձեալր ի գիլզ մի Կարնոյ, որում անուն էր \ԼրՆաթի, 1ւ հասեալր 
ի հեղեղատ մի որ մերձ էր ի գէւ֊ղ միք և կամեցեալր լեզեր հե¬ 
ղեղատին առ. վայր մի հանգչելք ուր և հնձողր արտորա յոցն շուրջ 
ղտեղեօրն գորՆէին։ Նրրև. գի տա ցին պարսիկրն, թէ ոչ եղեն սոցա 
հասու կամեցան մշակացն տեզետցն վնասել, թէ ըեգէր րնաւ Նա- 
էլայից աբրայից աբրայի տայր շրջել լաշխարհի ձերում։ Եւ տեսեալ 
Նուրսայ որ էր ի գաւառ.էն Արշամունեաց ի գեղջէն Նիրմաց, գայե– 
կորգի տեաոն Նիրակայ ^\ամ սա բտկանին, զոմն ի Պարսից զօրացնք զէ 
կամ էր սպանանել զայր մի կարնացի ի մշակացն , և. մշակն շուրջ գա¬ 
լով զրտրգիւ միով խուսափէր ի սպանողէն, զայրացեալ ընգ սեպհին 
Ծամիկոնէից IV ուշեղի և ընգ ^\ամ սար ականին Ներսեհի* ասէ• 
ապարէն գմահ աոնսք թէ մեռանի ի պարսկէն* ի մէնջ պահանջէ 
վրէժխնգիրն \ԼստուաՆ։ Եւ յարձակեալ նիղակալ Կուրսն ի վեր այ 
պարս կին* անգէն ի տեղւոջն սատակէրք և. զեբՆուցեալ ապրեցուցանէր 
զկարնացին ի սպանողէն։ Եք. գրգուեալր ընգ բանսն Ւ1ուրսալ սե¬ 
պուհն Մամիկոնէից Ս՝ուշեղ 1ւ ^\ամսարականն տէր Նիրակայ Ղէելւ– 
սեհ, և. ընգ գորՆսն հայեցեալ ընգ Ւ*ուրսայ զոր գորՆեաց րաջա– 
րալ։, տեսեալ և զհետամուտսն զկնի նոցտ, թէ չեն կարի բազումր% 
յարձակեցան ի վերայ Պարս կացն սակաւ արամրր որ ընգ նոսա 
էինք 1ւ ղօրացեալ բազում արեանց ՛ճապաղիս ի տեղւոջն հանէինք 
և ղայլսն փախստականս արարեալ դա րձո լցան էին ընգ կրունկխ ա– 
մօթով։ Եւ եզև. թիւ մեռելոցն ի տեղւոջն եւթանասուն 1ւ երկուց 
արանց։ Եւ լուեալ զայսպիսի յաջողութեան գոբՆ զօր ավարին Հայ¬ 
ոց ՎաՀա1ւա|՛ ետ փաււսք զի և. առանց նորա կոբացուցեալ խորտա– 
կէր Ա(#|ք*ք|«յած՛ զզօրու թիլն թշնամւոյեՖ ^Օ.Տւ^է 

31. Վշահանք ինչպէս արդէն խորհաՆ էր* կ*երթայ իւրովրն 
յ\Լրշամունիսք և բնակելով |Երէք* կամ էր հանգչել երկու օր• ըայց 
Նապուհ ըսա խորհրգոյ Ղ՝գիհոնի կը հասնի, չտալու համար Վա– 
հանայ ժամանակ գտնել օգնութիւն։ ՎաՀաՆ իւր զօրուն և. երի– 
զացի շինական օր կը յարձակի Նապհոյ րանակատեղւոյն վբայ9 կքսպան– 
ուին շատր ի Պարսից, և ի Հայոց* սեպուհ մի *հարեղեան Ղ՝արաղ 
անուն։ \Լպա կը մեկնի Վշահան քայլ գի*֊զ Ռղէն անուն կամ գիւղ 
Նտէոյ* գարձեալ կը հասնի Նապոլհ անհնարին ցասմամրք ինչպէս 
կը ^էուէք։ էք-քև՜ ձոէա հազալ Փ՝էպէտ րան զնոսա շատ նուազ 
էր Վ ա հան այ ղօրութիւնը* խորհեցաւ հարկանելով ի դիմի կամ 
յա ղթել և. կամ առնուլ մարտիրոսութեան պսակը, րան զի ըսա մտաց 
Հայոց յայնժամ, այս պատերազմն երուն մ էջ մեռնել* մարտիրոսանալ 
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էր։ ^ռիւն էր սաստիկ* Հայոց գնգէն մասն մի կեր թ՜ալ փախստեալ* կը 
մնան առ. Վշահան ալ իրր քառասուն կամ աւելի նուազ9 մինչև, գոչել 
ոմանց առ ՎաՀաՆ* զգուշանալ առ ժամուն• րայց նա իւրովքն, մա- 
նաւանգ Մուշեղիս Մամիկոնենիլ և. երկու ^ամսարականօք այնպէս 
սարսափեցուց զՇապուհ՝ մինչև կոչել նմա զէգիհոն յօգնութիւն։ 
•Հայս տեսեալ քաջացն Հայոց՝ համարեցան պատեհ ժամ 9 պատառե– 
ցին Պարսից գունգը, հասին9 հարինք կորՆանեցին լերկիր զՂ՝գիհոն, 
ղահագին վիրագնք ապա ընկրկելով յետս% կ* երթային ոչ շատ հեռի 
է Պարսից ք որ մնացին ապշեալք մանաւանգ ՜Շապուհ որ ասէր* 
Նթէ Վշահան կատարեց այնչափ սակաւուր այնպիսի մեՆ գորե9 
թնչպէս կարոդ ենք զքէժ ունել նմա% եթէ մօտակայ գալ առներուն 
հայերէն գտնէ օգնութիւն։ Այււ կռուոյն մ էջ մեռան ի ՎաՀա– 
նեանց չորս անձինք միայն երե.ելիներէն։ 0իւնեաց զօրքը թափե¬ 
լով իւրեանց իշխանին փորոտին% կը տանին մարմինն ի Շիւնիս9 և 
ինքեանք կը ցրոլին* - (եւ ինքն ՎաՀաՆ գնալը ի սահմանս Հտշ– 
տենից ըստ յառաջագրեալ խորհրգոյն իէ-քոյ։ և հասեալ րանակէր 
ի գաւառին \էրշամունեաց9 ի գեւղն որ կոչի Նրէզ* կամեցալ հանգ¬ 
չել աւուրս երկուս։ Եւ զօրավարն Շիւնեաց % գի հոն փութացու- 
ցանէր ստիպով զզօրագլուխն Պարսից գնգին զՇտպուհնք ասելով 
թէ քԼառնն Վ^ահանայ Մամիկոնէից զփորձ քտջութեանն և՛ գու 
առերք և1 ամենալն աշխարհն \ձրեաց9 և ես իրաց և գորՆոց առնն 
իմանալ ինչ ես ոչ կտրեմ։ Նթէ գունդն ամենայն ի Դունի առ 
նմա միարանեալ էր՝ նա մեզ անգէն զիւր քաջութեանն գորե ցու– 
ցանէր* բայց արքայից արքայի թագն և Արեաց փառքն մեզ այն¬ 
պէս յաջոզեցինք զի նորա իրքն այնպէս գիպեցան որպէս տեսաքն9 
և մեզ բարի վճարումն եղև։ Եւ. արդ տեսաք9 ա1*էԼափ սակաւ– ա* 
բամբ գորե գորՆԷ այրն9 և օր քան զօր նուազեցուցեալ ըզ– 
գունգս մեր վատնէ։ Արյ* թէ ուստեք ևս այլուստ կարէ գտտնել 
օդն ական՝ տեսջիք զի նա ամօթով զմեզ գարձուսցէ և սակաւա– 
ա֊որս* այլ և դառնալոյ իսկ մեզ անգէն անվստահ եմ շատ։ Փայց 
փութա9 և մի տար առնն հանգիստ առնուլ9 գուցէ թէ մեք Նու– 
լանամք և նա առնից է զմեզ աշխատ և ամաչիցեմք։ Եէ– եթէ յիս 
միայն թողուք զնա՝ ցուցանեմ ձեզ լաւուրս հինգ իմովա իսկ 
գաւս9 թէ որպիսի մատնեալ վատի կոբուսանեմ գնա և ղորս 
նմալն են*։ «Այււ որ էր ի նմա9 յաւելու ֆարպեցին9 գուշա– 
կէր նմին զանձնէ իւրմէ9 թէ յե տ հինգ աւուր չաք մահսւամր 
սատակելոց ես յարանցն ոբք են ընդ Մամիկոնենին Վ+ահանայ*« 
«Լուեալ զալս ամենայն բանս զօրագլխին Պարսից Շապհոյ ոչ տայր 
գալ անձենն և ոչ զօրացն որ ընդ նմայն էին, այլ փութով զհետ 
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առնն երթալր սրտմտեալք և հասեալ բանակէր ի տեղիս ուրեք 
ան լալաս գետառուին։ Նսկ զորավարին Հալոց Վշահան ալ 1ւ իւր ևս 
զօրուն գոնեա զալն գիշեր հանգստիւ լագեալ քնով, և հաւանե- 
ցսւցեալ դարսն զեղջն Երիզալ9 քանզի ամեն ալն անձն երկիւղիւ և 
կամ ալ լսէր զհրաման նորա իբրև թագաւորի9 և առեալ ընդ իւր 
զարս զօրուն իւրոլ և զշինականսն զերիզացիսն՝ գալր հաս անէր ի 
վեր ալ ղակշին ի գիշերի 9 և սպարափակ արարեալ երիզացօքն զտեղի 
կռուսլն իւրեանց% ինքեանք ըստ նմանութեան տեղատարափ շա¬ 
ռաչման նետաձիգ սաստկութեամբ զգունգս Պարսկացն ահաբեկէին։ 
Ն առն էին ընդ միմեանս պամ բոխ զօրացն որ ի ղակշին էին9 ևս ա– 
ռաւել ինքեանք ղինքեանս Պարսիկք առաթուր հարեալ կոտորէինք 
և լին էր ձալն լալոլ և ձալն գուժի ի բանակէ անօրինացն։ 
ի Հալոց գնզէն Գա բաղ միալն սեպուհն Գաբեղեան կամաւորու– 
թեամբ կռոլեալ և մեՆ արութիւն ցուցեալ խոցեցաւք էորոց վի~ 
րաց կատարելութեան պսակի լետ սակաւ ինչ աւուրց արժանի եզևէ 
Ել զօրավարն Հալոց ՎաՀաՆ գարձեալ ի կոտորաՆԷ թշնամեացնք 
երթեալ հանգ չէր զմնացեալ մասն գիշերոլն լ(\ղին զեղջն 9 զոր ՀՀտեալ 
անոլանենք մինչև լառաւօտուն Նազել։ Եւ. կամեցեալ հանգչել առ 
փսլր մի զօրացն Հալոց Վշահան ալ ի Նանրութենէ գիշերոլն աշխա- 
աութեանց% զաչս ի վեր առեալ տեսանէին9 և ահա հասեալ կալր 
ի վեր ալ նոցա զորագլուխն Պարսից Հրապուհ, զալրագնեալ սրտիւ 
մրմռալր իբրև զգազան9 վասն ղի առաւել քան զամենալն ալուրց% 
ալն. գիշերոլն վնասք առաւել թուէին նմա և կարևորք♦ որ եզև 
իսկ արդարև ալնպէս* ալլ ոչինչ նման առաջիկալ մեՆ բեկմանն 9 
զոը առժամ ալն էր տեսանելոց և իսպառ բեկանելոց։ Տեսեալ զօ– 
ր ավարին Հալոց Վշահան ալ գլան կա րՆա հաս գիմեցմունս զօր ագլխին 
Պարսկաց Հյապհոլ ամենալն բազմութեամբ զօրուն ի վեր ալ նոցա9 
թէպէտ և անպատրաստ տեսանէր զիւ֊ր գունդն ի ժամուն և նուազս 
առ սաստկութեամբ թշնամեաց զօրոլն% սակալն զանգիտէր և բնաւ 
իսկ ոչ9 ալլ հրաման տուեալ փութանակի կազմ էր որքան իսկ էին♦ 
ձալն բարձեալ գոչէր առիւՆաբար •. • Մեռանել ի վեր ալ ուխտի 
սրբւոլ վի՛ճակ է մարտիրոսութեան։ Շաղթութեան մասամբ բազում 
անգամ՝ պալՆառացոլց զմեզ Աէւււ>ու.աձ> և գոհ եմք♦ իսկ որ առա– 
ւել մեՆն է և քան զամենալն ի վեր% զալն ևս պարգևեալ շնոր* 
հեսցէ մեզ Հզօրն և պսակեսցէ։ \)ուրբ Հոգին է որ ասաց««• ձմինն 
զհազարս հալաՆէ9 և երկու զբիւրս շարժէ*։• • • Ե«/|» մեք թուով 
սակաւ9 հաԱիլրէ թերևս լսլովք կամ նուազք• և եթէ խոստմունս 
ասացելոցև կատարել ի մեզ կամի հզօրն% ապա ի նոցա լերեք հա– 
րիէ֊ը հազարս զօրացն շատ մարգկան բազմութիւնք պիտին9 քանզի 
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ոչ գոյ ի նոսա ըստ կշռելոյ ական աւելի բան զչորս հազարս ա– 
րանց։*** Ել ասացեալ զայս ամենայն բանս զօր ավարին Հայոց Վա– 
հանայ Մամիկոնենի, բաժանեալ որ բան իսկ էին արբ զօրուն ընդ 
նմա՝ տայ իւրաբանչիւր զօրագլխացն* զորոց կարՆէր թէ ի գէպ է 
և պատշա՛ճ։ Եւ մինչդեռ, նա կազմ էր յարձակմանն, և զօրբն 
Պարսից ճակատեալբ կարգմամբ գային սաստկապէս ի պատերազմ* 
հայեցեալ (Վ ահան՝^ տեսանէք զի գունդն ամենայն Հայոց գարձու 
ցեալ զերեսս յուխտէն երգմանն \Լլետ արանին և. ի խրատուէ քօ– 
ր ավարին Հայոց Վ^ահանայ Ծա մ իկոն են ի* երթային փախստեայբ ա– 
մենեբեան։ Եւ մնաց ինբն և յուխտապահացն Մուշեղ ի տոհմէն 
Մամ իկոն էից, (լ երկոբեան ^\ամ ս արականբն որ*1֊իբ երանելոյն Ար– 
շաւրայ, ինբեանց երկուբ կամ երեբ գայեկօբ* և այլ թուով արբ 
որբ յա զա տա ց էլ յիւ֊ր իսկ ի Մամիկոնէից տանէնք ըեդ բնալ որ- 
պէս թէ բառասնիլբ կամ նուազիւբ ես։ էՀրոց ևս տեսեալ զփա– 
խուստն ամենայն գնդին Հայոց առհասարակ և զարհուրեալբ* ասէր 
ոմն ցզօրավարն Հայոց ։Լւււ հան Մ ամիկոնեան, թէ 8ուշ, տէր, րւ^ 
այս ինբն թէ հնար ինչ է, ի ժամուս տեղի տալ և անձին զգու¬ 
շանալ ։ Եք. զօրավարին Հայոց Վշահան այ տեառնագրեալ զինբն* 
բարձր ձայնիւ ասէր, թէ 8իս արդ ոբ 1ոլ–Հ ^ի ասէբ, զի ինձ յու- 
սալ ի մարգ և կամ պարՆել մարգով բալ լիցի* Եւ. բարաբար ի 
մէջ ամենայն զօրացն Պարսից յարձակէր հանդերձ ուխտապահ ա– 
րամբբ սակաւուբ որ մնային առ նմա։ Եւ. ապշեալ ընդ ահա լոր 
աներկիլզաՆ ոյժն զօրավարին Հայոց Վ^ահանայ, և ընդ այլ սակտւ 
արանցն որ ընդ նմա զհետ9 զօրագլխին Պարսից Նապհոյ* ճեպով 
ցիշխանն \)իլնեաց առ Ղ*գիհոն յղէր։ աս է• %եո.ն տուր յիս կողմն, 
զի իրս անպատումս իմն նորոգս տեսանեմ• զէ թէ արդարև զօրու– 
թիւն իմն աներևոյթ է որ օգնէ նոցա և մեզ չերևի* զայն ես ոչ 
գիտեմ« րա/0 եթէ անմտութեամբ ցանկան անձնամահբ լինել ապա 
ի մ էջ արարեալ զամենեսեան զնոսա այսօր ձերբակալս առնեմբա 
Եւ. իշխանն \1իւնեաց Գդի հոն խնդալից եղեալ ընդ կոչն ՀՀապհոյ՝ 
նշկահելով փութանակի ի տեղին արշաւէր» և զօրավարն Հայոց 
ՎաՀան Մամիկոնեան հ անդերձ իւր միասիրտ սակաւ արամբբ յար– 
ձակեալ հերձանէ զրո վանդակ գունդն Պարսիցք որպէս յորդահոստնս 
բազմութեան ջրոց որ հեղեղատեն զերկիր և անցանեն։ Եճւքն հզո¬ 
րաբար բաջ ոլխտակցօբն նման առիւեու ըեդ մէջ ամենեցուՖ 
յայնկոյս ելանէր. և սպանեալ իւր և արանցն որ ընդ նմա* բա¬ 
զում արս հզօրս պատերազմողս ի զօրացն Պարսից* հարեալ խոցէին 
նիզակալ ընդ անութ կարեվէր զհպարտ իշխանն \էիւնետց զհդի– 
հոնք և զահաւորալուր ամրութիւն գինուն յոր պանՆացեալ յուսայր* 
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ցելեալ վեր է վալր, թափ ընդ լեարգն զեիզակատեգն հասուցա– 
նէին։ (\րոլ դաոնակոո-ոչ չարալլուկ հեՆմտմբ լաւուրս սակաւս վը– 

•ճարեալ զոդին սատակեր♦ որ պարՆԷրն ամբարտաւանութեամբ 1ւ 
ասեր, թե Ե«ւ ընդ Վշահան ալ և ալլ հալերդ ոչ եթե նետ Էլ. կը ո– 

>սւիմ, ալլ գղզըկով պողետլ զբոլորս ցնդեմ, օն և անդր ցիր և ցան 
արկից ձորոցդ և գաշտացգէ Եւ եզև բան հպարտութեան նորա 
բեկ ումն նմին։**» Եւ. զօրըն Պարսից զկնի փախստէիցն Հալոց ան– 
ցեալ երթ ալին, լորոց և արս բազումս ասլանին ի թուլացեալ մեզ* 
կացելոցն։ Ւալց զորավարին Հալոց Վ^ահանալ հանդերձ իւրովը գոբ– 
Նակցօըն զգորՆ ըաջութեան վճարեալ երթալր ալնուհեաև «է– 
հոգս, որպես թե֊ակից զօրուն Պարսից• 1ւ գունդը ամենալն զօրացն՝ 
Հւապհոլ և հալել ի նոսա լոկ ոչ իշխեին։ ՝$անզի ալն պես արկեալ 
եր \եստուՆոլ գահ և, զերկիւղ զորավարին Հալոց Վշահան ալ ի վե– 
րալ զօրացն Պարսից* զի կարՆեին թե ի հալեցուաՆԷ էոկ առնն 
V ա միկ ոնենի և լարանցն որ ընդ նմալն եէն% չզերՆանիցին աո.անց 
վտանգի։ Ւալց լուխաապահ զօրացելոց արանցն որը ընդ զօրավա– 
րին Հալոց Վ^ահանալ՝ լարձակեալը նահաաակեցան ի ժամուն երա¬ 
նելին ՝$ոնթ \Լոաւենեան, և երանելին ներս Շովսեպեան, և երա¬ 
նելին սեպուհն Վ^անանգացի, և երանելին Ղ^երպարգոս, որ 
եր ազգաւ լոլն։ նսկ Աիւնեաց զօրուն թափեալ զփորոտի իշխանին 
իւրեանց լերեիր, վասն կարի զազրապես հոաելոլն, և. պատեալ 
եղեգամբ՝ առ.եալ գնացին ազգականը իւր և Նա ս՜ալը լաշխարհն 
\3իւնեաց։ Ել զալն տեսեալ Աիւնեաց ալրուձիոլն% ըամակակոաոր 
խորտակմամբ ցրուեալ և ըալըալեալը ընդ ալլ եւ ալլ ՛ճանապարհս 
պնացին լիւրաըանչիւր տեղիս» (Փարպ* 

ՅՑ. Ալս մեՆ հարուաՆԷն ետըը ՜Շապուհ թողլով ալլ ևս 
պնդել զկնի Վշահան ալ՝ կքերթալ ի I՝ասեն, և մինչ վարանեալ կը 
խորհերէ թե ինչ հնար գտնէ—ըանզի %գիհոնիւ բեկաւ աջ բա¬ 
զուկ նորա—լանկարՆ գալով գեսպան% կը բերե զէոլ՜բ պարտու– 
թեանն Պարսից ի Հեվւթաղս և Պերոզի մահուան* –ւՇապուհ, պար* 
սիկ գնդին զորագլուխն, իբրև տեսանէր զըակոլմն \)իւնի գնդին և 
զա հա ւոր զօրութիւն հակառ՜ակորդին իւ֊րոլ Վշահան ալ՝ սրտմտեալ 
զարհուրեր♦ եթե զինչ առնիցե* չիմանալր, զի աս էրք ի կեն– 
գանութեանն ալնպիսի առնն որպես ^դիհսն եը* ե. ալրընտիր դրն¬ 
գալ լաղթեալ գտաւ նա և որ ընդ նմալն եէնք լաւելուաՆով և 
ալսոցիկ ևս որ աստ են առ՜ իս, և համարեալ աո. ոչինչ Վա^ա– 
նալ երեսուն մ ի ալն արամբը ի վեր ալ երից և չորից հազարաց լար– 
ձակեալ խորտակեաց զամենեցունց զսիրտս, և պա տա ռ՜եալ վեր ի 
4ա1բ զալն չափ զօրաց բազմութիւն զալնպիսի մեՆամեՆս գորՆեաց 
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վխտաս* իսկ արհք, որպիսի վստահութեամբ կարասցուր զալնպիսխ 
Հաջոըերսլ ոլնել զդէմ սփկթւացեալրս ։ 11^ և զալս զմտաւ աՆեալ 
երկն չի մ, մի դաւցէ առաըեալ ի մերձակադ սահմանակից աեզեաց 
աո, հսղ մարդիկ դա լառին ճնՀաա/ և ՝Ծոփաց^ և Հաշաենից^ և ա– 
ռեալ ի նթցանէ օգնական# որպէս լիւրոց ազգակթնաց* չկարիցեմր 
և զապրոլմն անձքսնց ոբ մնացեալրս եմր գտանել ալնուհետև։ 
Աք/ եկալլլ փցւթաս երթ ալ լոս տանն Հալոց, և ճեպ ալ. դհս– 
պպնօՀ զդացուսցոլր. արր ալից ար չլա լի։ Վ^ասն գէ և նոբփՀ եթէ 
վճարեալ է զէ^ր դորնն* ժամ է լոս տանն դառնալով Ել. ալնրւՀ* 
հետև բուռն դնգաս և կամ իլբ իսկ գչիավ՝ նա հխկ որպէս և 
գա անկ առնել գլուխ Հաչոց դորնոլս։*** Հևսլս պՀենալն զմտաւ 
անեալ ալսպէս Նապհօլ չաւկր վաղիլն ի դա սառն Ւասենոլ, և 
եկեալ ի դեւղն զոր կոչենք մինչդեռ, տարակուսեալ տանք 
ջկին խորհուրդը գնա լերկիւղէ զօր ավարին Հալոց՝ Վշահան ալ* եկեալ 
հասանէր լան կա բնակի դեսպան ի Պարսից, ունելով դոլվ. չարաչար 
և նամյականի բազումք Ղ*քրս առ Հւապուհ Պարսից ալադյ*֊ 
րեարնք և Հո։լը իւրաըանչիւր առ իւր ազգականս. և սիրելիս, 
լենթիս սաստիկ կոտոր անէ Հևփթազին զերնեալը էին» (1% 1Եփ 

Նապուհ առնլով նամակը* կը մնալ անզդալ* ապա ուշաբեր 
րեֆսլ կը կ°չկ, դեսպանը, որ կը պատմէ նմա մանր, թէ ինչպէո 
Պկբսզ ամբ. արպալանութեամբ լանխսրհոլրդս երթ–ալով Հեփթազաց, 
ալն է 0պիտակ Հրնաց վրալ հակառակ դաշանց* չարաչար կը լտզ~ 
թուի և կք,սպանոլի իւ֊րովըն*—հլքԼնկալեալ Հյապհոլ գնա մա կան էն և 
հասեալ ի վեր ալ նանը և կարևոր չարեացն* ի մեն տրտմութիւնս 
ապշոլթեան ընկղմեալ զարհուրեր* և կացեալ ժամանակս ինչ ան¬ 
խոս իբրև թալտցեալ ոչինչ բան կաըէր հարց անել զալրն թզթա* 
բեր և ոչ անեին զդալ։ Ել զգացեալ լետ բազում ժամուց՝ որպէս 
լասլշութենէ և ի թմրութենէ* կոչեցեալ զալրն հար ցանկը, թէ որյ 
պէս կամ զիարդ սպառսպուռ եհաս ալնպիսի վախճան և կորն՛ա֊ 
նղլմն Արէաց աշխարհինյ կամ ո կարացեալ գերն անել երեր զհամ– 
բթ*ւ կոտորանին գալն չափ անթիւ բապմոլթեան զօրացնք և կամ 
զիթ*րդ արդեօը մ եռալ աստուանանման տէրն Պերոզ և կամ որ¬ 
պիսի մ ահս ւ։ Ել դեսպանին պատասխանի արարեալ ասէր* թէ 
հարց անելդ պատշաճ և է դէպ է, որպէս ամենալն մարգ/ որ կամի 
լսել ի պատգամ աւորաց գիրս պիտո լի ցն և զտեղեկութիւնն* 
ինե կարի նանրՀ է խօսել զվատ բանս և տալ զրոլց զալնպիսի չար 
աղետից է զերնելոց փախստէիցն 9 ման ալանդ լորում որ ալեչափ 
վնսՀսրլց և բեկման չէ պատճառ* բալց ինըն աստուանանման տէրն> 
\Լրեաց Պերոզ։*** *Նախ՝ մինչդեռ ալդրէն իսկ էր ի Վ^րկանի Պերոզ* 
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և, ղօրաժողով արարէալ լամևնալն կրզմանս կամ էր. խազալ կ վէրալ 
Ափթ ազին՝ խորհխալ առանձին միայն, ոչ զոր հաբցանէրք թփյյ 
զայս ևեթ գիտեր ամենալի գնդին մարգ, եթէ ընդ Լեփթազին 
կամի կրւուձքլ։ Լ^1րալ և սբտսթբեկեալ ամենալն մարգ աո ես անել ւոհ 
սիրով չկար էր զաԱ՛ հ^ւէթազէ և կամ զանսւնն լոկ լսել, թ՛ող թէ 
հր֊ ուով ընգգէմ երթալք լիզելով, զահ և զպա շարումն որ անցին ընդ 
տէըն Արեաց և ընդ Պարսիկը* Տապանի ազպզակէր ամենալն բերան * 
Նթկ մ ահա ւզար ա եմբ, և ար բալից արբալ զմեզ սպան անել կամի՝ 
ինբն իսկ աղա էն սուր ի վերալ եգեապ հրամալեսցէ սպան անել, 
բան եթէ սրով Լեփ թաղին աալ կորուստն ել զ\Լրիսք որ գորե մին* 
չև ցլալիաեանս գանձն և զԱրեաց աշխարհ վաաանուն առնէէ ՏԼսոլն 
րանս և ամենալն ա լագանի դրանն խոս էին աո֊ միմեանս հանա* 
պաղ; և մանաւանգ սպարապետն \Լրեաց Վ^ահրամ, որ և համար* 
ձակապէս լականջԱ\ Պերոգի բազում անգամ հասոլցեալ հքապարա– 
կալ բոդրբէր։ Եւս նա ոչ լսէր ումեբ և ոչ լիշէր բնաւ զա սաջին 
թշնամանս խայտառականաց իւրոցք զոր եգիա անձամբ և ամենալն 
\ձրեօբ ի Լեփթաղէ։ Գէմեալ ի վերալ այնչափ բապմութևամբ Ա– 
րեօբ և \Լնարեօբ գնացք որ իբրև զմ ա հապա բա, ի մահ, և ոչ 
պատերազմողս ի կռուել երթալին։ Տալին զբպց՝ ապրեալբ անափ և 
զալն և ս9 թէ լոր մ՜ամ մօտ հասար, անգր՝ առաբեաց առ. Պերոզ 
Լեփ թաղն, թէ քւ։ ընգ իս ուխտ է երգմամբ գրով և կնբսվ՝ թէ 
չկռուիմ ընգ բեղ, և սահմանս կարգեցաբք զորովրք չիշխեսցուբ. 
թշնամութեամբ անցանել առ միմեանս• արգ լիշեա, զոլխան և ըզ* 
նեզութեան պաշարումնն, լըրմէ ողորմեալ իմ արձակեցի գբեզ, 
ոչ սպանի, և ի բաց՝ գար ձիր խազազութեամ բ և մի մեռանիր։ ՍԼսքա 
թէ ոչ լսես բանից իմոց% գիաեա զի կորուսանեմ զբեզ և զամենալն 
զանպիաան բազմոլթիւնգ լթր գբւ լուսացեալ եսք բանգի ես և արօ 
գարութիւն ի միասին կռուիմբ, և գսւ և ոլխտազանցութեանն 
ստութիւն ի միասին էբ, և արգ գսւ, ինձ զիարդ կար ես լազթել։ Եւ« 
լուեալ \Լրեաց պրանս Լեփթազին՝ աս էին ցՊերոզք թէ նա արգաբ է* 
և մեր սուտ կռուիմբւ Եւ Պկրոզի սասակապէս զայբացեալ \Լրեաց% ա~ 
ւագանոլն՝ պատասխանի արար հպարտռւթեամբ Լեփ թազին և ասէ, 
թէ քԼալս բազմութիւն գնդին զոր գուբ տես անէ բ կիսսվս ընգ ձեզ 
կռրւիմ և կորուսանեմ ք և կիսովս զհոզ տեպեացգ ուր գոլ լինիս՝ կրել 
տամք որ ի նովն, որ ի փոսն զոր հատին՝ լնում։ Եյլ հասեալբ առ* 
միմեանս և հարեալբ ի գիմի՝ կորեալ ինբն ամենալն որգլովր և աշ+ 
խարհալ։ Եււ զերնեալբ ի կորեանմանէն, արբ սակալք և հասեալբ 
ի Վվէկան՝ պատմեցին ամենեցուն զթմենալն անցս չարեացս ալսոցիկփ 
և զամենալն արս ա%.ագս և զաԱ1 մարզիկն Է ճՀրկանին էին՝ 
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փախուցին կսորես տան։ Դեսպան արարեալ ի առ. Հազարա֊ 
ւուխտ, և ղիս ալսր առ ձեզ արձակեցինք փութ ալ ժողովել զձեզ 
առ միմեանս և գտանել զհնաբս% որով լինիցին ի միջի և.՛ ձեր •է– 
ձինբ, և՛ \Լրեաց աշխարհՖ (Փարպ* ԳԵ.)։ 

33. Հյապուհ պատասխան տալով դեսպանինք թե ինքն ար֊ 
գէն կը խորհեր պատ՜ճառ հրաժարելու, ալն գորեէն՝ կը պատմէ 
նմա համ առօտիւ Վշահան ալ և. ընկերներ ուն աներկիլյլ բա ջութի ւ֊ 
նը, թե ի՛նչպես իրր երեսուն մարգով շարժեցին երել* *հազարե 
կազմեալ բանակ միք և սպանին զհսկալակերպն Դգիհոնք խոստովա- 
նելով ևսք թե Պերողի անմտութիլնն եղաւ պատճառ սարտուցանե֊ 
լու այնպիսի բաջ մարդիկ 1ւ պիտանի երկիր մի որպիսի եին Հալբք 
և անկանի ի ճանապարհ երթալ ի Պարսսք յետ յանձնելոյ զկանայս 
ամսարականաց Կողբերգի կուսակալինտ Նսկ Վշահան դալով Վ^աղար֊ 

շապատ% կը կատարե զուխտ իւ֊ր։ կը նորոդե զկաթսղիկենք և ապա 
կք երթալ ի Դուինք լայն ժամ ու մայր աբազաբն Հայոց, սպասել վախ- 
ճանին»— «Հունտ լ զալս ամենայն բանս Նապհոյ ի դե սպան են՝ պա* 
տասխանի տուեալ ասաց, թե Ես և գունդս զոր այժմ դու ընդ 
իս տեսանես, թեպետե– այդ էՈԼք չարեաց չեր հասեալ խնդրեաբ 
պատճառս ղերՆանելոյ ի դորեոյս լորում եմբս։ Վաււ1ք ղի այնպես 
զարհուրեցուցեալ ապշեցոյց զմեզ ապստամբն Վշահան, որոք իրՀ ե. 
արարաեբ չեն որպես զայսր ժամանակի մարդկան ղոր մեր տեսեալ 
և. դիտեմբ, այլ իբրև, զառաջին բաջացն, ղոր ի վէպսն պատմեն 1ւ 
լսեմբ։ ՝$անզի թոզ Ղա11 մ՜աժանակաց զնորա 1ւ զարանցն որ ընդ 
նմա են յիշել զգորՆս և զան երկի ւղութիւն , զոր իմ և. այլ 
աւադորերոյ տեսեալ է% աԱ յառաջ բան զաւուրս տասնք թուով 
երեսուն արամբ ոչ միայն ի վեր ալ «սյսր բազմութեան որ այժմ 
աստ են և. տեսանես ք յարձակեալ կռուեցաւ, այլ և. իշխանն 13իւ~ 
նեաց Դդիհոն իւր դա լառին այրընտիր ձիով աստ եր* ե. ՎաՀան 
դեմ յանդիման այն երեսուն արամբ յարձակեալ ի վեր այ և նման 
արեուոյ լորում ժամու ի կաբաւուց երամ սլանայցե։ իցե զոր 
սպան անի ցե և զայլ ամենեսեան ընդ եերպս և. ընդ սորս վիմաց 
ցրուիցե։ ըստ նմին օրինակի այսր անդր զալսչափ բազմութիւն 
զօրացն արկեալ վեր ի վայր 9րոլ֊եցինք սպանին 1ւ զսկայանման զայրն 
ղԴ դի հոնն, և. ղայլ բաղումս կոտորեալ ի դնդէն% գնային ինբեանբ 
անվնաս բ, չերկուցեալ բնաւ լումեբե* Ել արդ ոչ անճանաչոզ և 
արհամարհոտ հպարտութեանն Պերոզի հանեալ ե զա լեպի սի որեար 
և. զտյսպիսի մեե և ղօդտակար զաշխարհ յ\ձրեաց Նառայութենէէ Նթե 
այժմ ղայնպիսի այրք որպես և. յտռաջադոյն դիտեի ե. այժմ Ք֊ջ֊– 
գոյն ևս դիտացիք և ցնորուն զընկերս որ առ նմա են, և մանաւանդ 
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դերիս եղբարսն որ ի ^ամս արականն տոհմ է՝ են, հնար էի նո լա՛ճ ել 
և. մեր առնել որպէս մեՆ մասն մխիթարութեան հա մ ար էի հա * 
սելոլ Նանր րեկման ի վերալ \Լրեաց աշխարհին։ Եւ խօսեցեալ զալս 
Ծիհրանեանն Նապհոլ և. դեսպանին ընդ միմեանս՝ հրաման տալին 
զօրունք և ըստ կարի օր ըստ օրէ չուոլն ՜ճեպեալբ հասանէին լաշ• 
խարհն Պարսիդ։ ք՝ալց զկանալս ^ամսարականացն թողեալ Նապհոլ 
անդ էն ի (^ողբերգի՝ լանձն առն էր բերդակալին^ ստէպ պատուիրե– 
չով բազում զդուշութեամբ պահել և առաւելապէս սրբութեամբ 
ըստ օրինի բրիստոնէից կարգի։ ••• Եւ զօր ավարն Հալոց Հահան 
Մ ամիկոնեան եկեալ հասանէր ալնուհետև ի Վ^աղարշապատ բա* 
ղաբք հանդերձ աննենդ ուխտապահ նախարարօբն Հալոց, կատարէր 
զսովորական ուխտս և զպատարագս ի սուրբ եկեղեցւոֆն կաթոդի- 
կէիք զոր նորոդեաց մեՆապալՆառ շբեղու.թեամբ9 զհնացեալ գորե 
նախնեացն իւրոցք եւ զտեղէս վկալարանացն, նախ հատուցանելով 
զաղբատաց զպէտս9 Էլ ապա ինբեանբ ուրախացեալբ զուար՜ճանալին 
խնդութեամր։ Եւ անտի չուեա/լ լոստանն ի *հուին մ տան էին ք և. 
դա դա րե ալ անդ աւուրս% սպաս էին 1ւ ակն ունէին հրամանի առաջ* 
նորդութեանն քրիստոսի* (Փարպ* 

Հազարաւուխտ ևս որ էր ի Վ>իրսք առնլով նոլն չուրր* 
թալ փութո 4 * Պարսս։ Նինի անդ ժողով մեՆ9 ուր միաբան հա* 
ւանութեամբ աւադանւոլն կքընարուի թադաւոր եդբալրն Պերոզի 
Վ^աղարշ, իբքեւ ալր բարերար և հեզ։ Հազարաւուխտ և ապա 
^քիհրան կը խ օսին դովոլթեամբ զՀալոց9 մանաւանդ կՀահանար 
և իսկոլն կորոշուի արձակել զնիխոր Վ^շնասպդատ՝ բաղցրութեամբ 
շահել կԼահան և զՀալս♦—«Եւ լուեալ Հազարաւուխտոլ լաշխարհին 
Վ>րաց զսպանումն Պերոզի և զանթիւ կոտորաՆ բա զմ ութ եանն Պար* 
*ից՝ զարհուրեալ տարակուսէր լանձն իւր գնալ վաղվաղակի լերկիրն 
Պարսից։ Եւ հասեալ ի դուռն՝ ժողովին առ նմա մնացորդբ Արեաց 
աւագ անւ ոլն ։ 

34» Խորհուրդ ի մէջ առեար թէ զո արժանի թադաւորու- 
թեան նմանեցուցանել կարասցենք և խորհեալ զալս ի բազում ա– 
ւուրս՝ հաստատէին միաբանութեամբ զիրսն ի վեբալ Վ>աղարշուէ որ 
էր եղբալր թագա լորին Պերոզի * որպէս ի վերալ առն բարերարի և 
հեզոլ*** զոր բազմեցուցին ի գահու թագաւորութեանն Պարսից։ 
Խորհուրդ ի մ էջ առեալ ալնուհետև Հազարաւուխտոլ միաբան ու* 
թեամբ աւադանւոլն լերկրորդումն աւուր թագաւորութեանն Հա– 
ղարշու խօսէր առաջի թագա լորին և ասէր♦ Պերոզ ար բալից ար* 
բս*ր ձեր եղբալրք որպէս և գուբ իսկ գիտէբ՝ բուռն էրբա* 
դումբ լարհամարհոտ բարուց նորա փախուցեալբ լ\Լրեաց թագաւո• 
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րութենէ՝ ոչ սակալ մասամբ վնասեցին Արևաց աշխարհին։ Եւ նախ 
աէւաջխե զմեէր աշխարհն Հալոց, որ ալսօր ի ձեր էրաուալութենէ իք 
բաց կացևալ է, և զալրն որ զաշխարհն ի բաց ունի ի ձէնջ~ Պերող 
կորուսեալ եհան լԱրևաց էրա /լալոսթեն է, և թէ որ չափ ինքլ 
լալն մ առնէ վնաս աշխարհին եղև1 գիտեն ամեներեան, բալց թուփ 
թէ և ձեր լու-ևալ է զամևնալն և աեզեակ էր։ Ւալց ասելի Հւապուհ. 
Միհրան զոր դոսր կարդեցէր աու պնորա րաջոսթեան փորձ և. ըզ– 
խրատոս, և թէ հարցանէր և. լսել կամիր իսկ ասէ ձեզ։ Թա– 
գաւորն Վ^ազարշ հար ցան է զՄիհրան Նապուհ զզորնոլե Հալոց, թէ 
ՀՀինչ կարացեր գորՆել զոր էր լա շխ ար հին Հալոց, և Վշահան ալ գխնչ^ 
միտր են և. ոլժ, 1ւ որպէս կարաց ալսրան ամս զդէմ ունել Արեացսր 
Ել Միհրանալ պատասխանի տուեալ ասաց, թէ Արանց րաջ, զկռիւՆ 
զոր Հազարաւոսխտ մեօր հանդերձ ընդ Վշահան ալ արար*** և լոր– 
ժամ Հազարաւոսխտ ի Վ^իրս գնաց և զիս անդէն զօրազլուխ եթոզ 
զնգին% լալն մ հետ է զինչ ՎաՀաձ զմեզ աշխատ կալալ, կարի սակաւ 
արամբր, երբեմն թէ հարիսրօր ասեմ՝ չստեմ, և. վկա լեն ինձ դըն¬ 
գիս մերոլ աւադորեար որ անդ Էին և. ալժմ աստ ևն% կարի. Նանը 
է ասել* բալց զմիոլ աւոսր դորՆն թէ լիշեմ*** ^րկիւ֊ղ դորէրոլև 
չելան է ի մսրաց* զի և ոչինչ ալլ Էմիր նման էին ալն նորոգ իրր* 
բալց եթէ լորժամ ժիր մշակր րաջ սուր ման զա զաս և գերան գնաս 
զխոտ հարկանիցեն, 1ւ բազրսմ որալս մօտ ի մօտ աո. միմեան» 
կուտեալ թողոլցուն, և ինրեանր անհոդ լիւրարանչիսր տունս եր– 
թալցեն* ստոլդ ըսա ալն մ օրինակի լար ձակեալր ալնրան արամբրր 
հերձին վեր ի վալր զրո վանդակ գունդն, 1ւ շատ լաս որեար կոտո¬ 
րեցին» Ել զահաւոր ալրն զ\՝դիհոն զԱիւնեաց տէրն սպանին։ 8իժ 
միտս ալսպէս աս էի* թէ լոկ Ղ*դիհոն մի ալն ինրն տասն արամբ 
լիսը դնդէն պատահէր ալնչափ առն% ալն միալն վճարէր* 1ւ զալն– 
պէսի ալր և զալր ականասոր և րաջ արս ի պարսիկ մարդկանէ 
հանին ընդ սուր, 1ւ ինրեանր ոչինչ խոյս տոսեալ ի բաց վարե¬ 
ցին զձիանս իսրեանց, ալլ մօտ ի մեզ թևակից երթ ալին լանհոզս 
ի բազում ժամս։*** Վաւ#Ն որոլ թէպէտև առաջի ձեր լանդգնուր¬ 
թի ւն են բանրս իմ՝ սակալն լա զագս կարՆեաց ժամուս համ արձա¬ 
կի մ ասել, զի եթէ ալրն Վշահան և. ալլ որեարն որ ընդ նմա ենՒ 
ալսօր խաղազութեամբ ի ձեր Նաո.ալոսթեան էին% մևՆ մասն բար 
սոլ և մխէթարոսթեան կարևոր հասելոլ տրտմոսթեանս մերոլ հա– 
մարէի զիրսն։ քէի լորժամ Հալր ալնպիսի որերով մեր էին՝ ՝ԼիրՀ* 
և Աղուտնր չիշխէին բնաս թիւրել զանձինս և ալլազզագոլնս ինչ 
խորհել։ Եւ լուեալ զալսպիսի բանս թադաւորին Վաղարշու ի Մի¬ 
հր ան ալ և Հազարաւուխտոլ, 1ւ ալլ ամենալն Արեաց ասագանսոլն* 
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միաբան ամեն երետն զասացեարն է Ծիհրանայ գովէին։ Եւ վազ- 
Վազակէ փութով զնիխոր ^շնասպդատք զտյր հեզք մտացի և. աղ– 
խտրհաղէն9 բազում այրընտիր արամբր է Լայս արձակեին։ Պատուի– 
յրէր նմա ինրն էսկ թադաւորն9 այլ 1ւս աւելէ հոդաբարձութեամբ 
Լազարաւուխտ և այլ ղրանն աւագանէնք թէ է Լայսք և որ 
փնչ օրէնակաւ և է՝ ամենայն րազցրութեամր 1ւ սիրով ըստ կա¬ 
մացն Վշահան այ 1ւ նորոլն ընկերացն նուա՚ճեալ զորեարն% յ\Լրեաց 
եառայուքժք1ւն աե։ ք՝տյց ՂԳՈ11 Լ^Ս նախ ժողովել աո. րեզ զայր ու– 
ձին \Լտրպատականի որ մօտ է Հայս իցեն9 և զայրուձին Հեր 1ւ 
ՏՀարաւանդ դա լառի* մի դուցէ յզեալ րո առ. Վշահան $ և նա պատ՝- 
՜ճառանօր րաղցր խօսելով ընդ րեզ խաբիցէ ՂՀեզ ^ վնաս ինչ 
առնիցէ։«• • Եւ խօսեալ զայս ամենայն բանս տեառն \Լրեաց Վ^աղար– 
ղու և ամենայն աւագանւոյն ընդ Վ^շնասպդատայ Ղյիխորոյ 1ւ հրա– 
ժարեալ զնա% արձակեցին է Լայս» (Փարպ* 9էԵ> ^Ը«)( 

35, *Նիխոլւ կ ու գտյ9 այլ չհամարձակելով մխել ի Լայս% կը 
Ժնայ է Լեր* պատգամ աւորօր կ*իմացունէ Վ%ահանայ9 թէ եկան է 
խօսել ընդ նմա էբրե. միջնորդ* Վշահան խորհրդով էւր Հաւաաա– 
րիմ նախարարաց% կ9ընդունի միջնորդութիւնը9 1ւ կ9առաջարկէ երեր 
պայման ք 1ւ կը խոստանայ դադարեցուցանել ապստամբութիւևբլ 
եթէ պայմաններն ընդունուին* կը ղրկէ պատդամաւորներն պա- 
աուով առ "նիխոր՝ դնելով իւր կողմ անէ ևս հինդ հոդի•—աԵկեալ 
*Նիխոր յաղխարհն Լայոց% ոչ իջխեաց միջամխել ի Լայոց տեղէսս9 
այլ դադարեալ ի դա լառին որ կոչէր Լեր9 ի գելղթւ որում անուն 
էր *Նուարսակք առարեաց պատգամաւորս առ Մամիկոնեանն Վա– 
հան ղՇապուհ խորհրդեան գսյէր ե– ղՄիհբվշնասպ եոլարղացի9 
յ,ԸոփՔ տա1Ը դիտել նմա ղէրս գալոյն իլրոյ է Հայս> և թէ հրո¬ 
վարտակ ունիմ առ ձեզ ի թադաւորէն Վաազտրղու% նուա՚ճել զձեզ 
խազաղութեամր9 և յամենայն ալագորերոյ որ յմրիս են՝ պատգամ 
ռւնիմ առ ձեզ» արդ% արիր9 եկայր և լուարուրք և որպէս է ձեզ 
հաՀոյ և խորհիր ընտրեցէր որ բարին է։ Եւ. տեսեալ Վշահան այ 
Հքամիկոնէի զպա ագամա լորս Նիխորոյ, և լուեալ զայս ամենայն 
բանս պատգամին ի նոցանէն՝ ժողովէր առ էնրն զամենայն հա– 
ւաաարիմ նախարարս և զաղատս և զամենայն զորավարս այրևձիոյ* 
հրամայէր եկելոցն ի Նիխսրոյ՝ ասել առաջի ամենեցուն ղրանս թա– 
գաւորին Վ^աղարշու և ղրանս ամենայն Արեաց աւագանւոյն ։ Եւ. 
տուետլ լսել Մամիկոնենին Վշահան այ ամենայն հայորերոյն միահա¬ 
մուռ զպատդամն *նիխորոյ% ասէր ցպատվամաւորսն Պարսից՝ առ վա¬ 
ղի լն առնել նոցա պատասխանիէ ժոզովեալ ի վադիւն ամենայն 
հայորերոյն առ մամիկոնեանն ՀՀահան9 և խորհեալ նախ ընդ մի– 
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մ հանս զվաղնջուց զպէտս և զխնդիր իրացն9 եկեալ և պատ դամա֊ 
ւորացն Նիխորոլ լատհանն՝ սկսալ խօսել Մամիկոնեանն և առնել 
պատասխանի բանիցն Նիխորոլ։ ՎաօՆ մևրոլ ապստամբութեան և 
լա լսպիսի կարևոր և մահաբեր դորՆ տալոլ զան ձին ս՝ բազում են 
բանր և կարևոր ք և չէ հնար *էըսվ վ՛ճարել և կամ պատգամ ալ ք 
քպյ եթէ լանդիման խօսել ընդ նմա որ \Լրեաց տէրն է9 և ընդ 
ձեզ որ ղրանն աւագանի էր։ Թայց երիս բանս ասեմ ձեզ. եթէ 
ալս երից բանից պատասխանի առն է ինձ9 որպէս ես կամիմ և ամե֊ 
ներեան սորա որ աստ էն իսկ են9 և կարէ զալս երիս խնդիրս տալ 
մեզ գրով և կնրով՝ զա մ են ալն զոր թ*չ ասէր զպատեհն և զար֊ 
ժանն% առնեմր9 և բանի ձերում լսեմր որպէս և նախնիրն մեր՝ 
լուան։ * * * Եթէ լանձն առցեն Պարսիկր թողացուցանել մեզ քայւր 
երիս իրս% Նառալեսցուր նոցա որպէս զրնիկ և զհաւատարիմ Նա֊ 
ռալս. եթէ ոչ հաւանին լանձն առնուլ և խստանան՝ ելւցուր ըստ 
աշխարհ և կորիցուր և խնդութեամբ մեռցուր9 ալլ պար սկի առն 
երկիր ոչ պադցոլր։ նախ և առաջին խնդիր կարևոր և պիտանի 
ալս է, եթէ զհալրենի և զրնիկ օրէնս մեր ի բաց թողուրք և զհ"*ք 
ս*լր մոդ ոչ առնէր9 և ումեր լաղադս մոգութեան դահ և պատիւ 
չտալրք և զկրակարանն լաշխարհէս Հալոց ի բաց տանիր.. • և 
րրիստոնեալ մարդկան և րահանալից զկարդ և զպաշտօն րրիստո֊ 
նէութեան համարձակութեամբ և աներկիւղ տալր պաշտել ուր և 
կա մին։ երկրորդ խնդիրն ալս էք թէ զմարդ ոչ իշխանաբար ճանա֊ 
չէր։ աԱ իրա*–Ա*բար դիտել զլալն և զվատթալ։ն9 ընտրել զպիտա֊ 
նին և զանպիտաննք իմանալ զտոհմիկն և զանտոհմիկն9 սիրել ըզ~ 
վաստակաւորն և ատել զանվաստակնք ունել ի մօտ զի մ աս տունս և 
խորհուրդս առներ և զան միտն ոչ մօտեցուցաներ ալլ և ի հրա~ 
պտրակէ ևս հալաՆել։ Երրորդ խնդիր մեր ալս է՝ որ տէրն է Ա— 
րեաց աշխարհի* ինրն տեսցէ իւրովր աչօր9 և ինրն լուիցէ իլ–քովրէ 
ականջ օր9 և ինրն դիտասցէ զմարդ լալ և ղանն շան 9 և ոչ աԱո1 
բերանով խօսեսցի զպէտսն։... Փ՝ադաւոր որ ի^րսվր առողջ աչ օրն 
հս*լի և աննախանձ լսողութեամբ լսէ և արդար բանիւ խօսի ընդ 
իւր Նառալս՝ կենդանացեալ Նառալրն չլա գին վաստակով9 ալլ լա- 
լելե ալ ի վաստակն՝ օր րան զօր աճեցուցանել ջանան զյբարին. 
ալսպէս և՛ աշխարհ շինի9 և՛ տէրն շրեզացեալ պալՆառանալ հա֊ 
նապազ։... Ալլ բանր որ ինչ են9 թէ ինձ չինի դալ ինձէն իսկ 
խօսիմ ընդ նմա։ Էլ խօսեցեալ զալս ամենալն բանս Մամիկոնե֊ 
նին Վշահան ալ ընդ Սա պհպ Ւ որհրդեան դպրի և ըեդ Ե՝իհրվրշ~ 
նասպալ ՚եուարշացւոլ՝ ուղարկեաց զնոսա* առա րեաց և ընդ պատ» 
դամաւորսն Ղւիխորոլ լիւ֊ր ուխտակցացն զՅաշկուր ԱրՆրու նի և ^0ա– 
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հակ ^\ամսարականն, զերանելոյ զԱրշալրայ Ղոք*Գէ* զՎ*ասավոլրա 
Հարգալին և զԱռաւան Աղբերակացի և զՊա՜ճսկ ի Մ աբդպետական 
գնդէն։ Ջոգան նոբա ի գալառն Լեր աու ՚Նիխոր։ Օքայ տեսեալ 
զհայերն որ չոգան առ. նա ի Մամ իկոն եանն Վշահան ալ՝ ընկա լաս 
զնոսա բազում գոհոլթեամբ* և. հրաման տուեալ ընթրեացն՝ քիշեր 
հանապազ ըստ ամենայն բաժակի Մամիկոնէրանն ՎաՀան և 
կատաբեալ զընթրիսն գնային յիլրաբանչիւր վանսէ (Լնգ առաւօտն 
ժողովեցան ամենայն ատ եանն Պարսկաց աո. աջի Նիխորոյ, և պատ¬ 
գամ աւորբն որ ի *նիխորոյ առ. Մամիկոնեանն Վա հան երթեալ էին, 
Հրապուհ և Միհրվշնասպն, և. հայ նախարարին ևւ այլ տրբն որ ի 
ՄամիկոնենԷն Վ ահանայ։ Նտուն զպատգամն Մամիկոնեանն Վա– 
հանայ Նապուհ և. Միհրվշեասպ առաջի ամենայն ատենին յաքա 
տնապէսէ Եւ. լուեալ Ղ/իխորոյ զամենայն զրանսն և զխօսս Մամիկո– 
նենին Վշահան այ՝ ասաց առաջի ամենեցուն, թե Ամենայն բանգդ 
այ*Է և պատգամդ զոր յղեալ ե Վշահան այ՝ են արդարև աստուաՆոց 
արժանի*** ք>այւյ տացեն աստուաՆբն ինձ տեսանել զօրն, յորում 
քիմ ձեռն նուա՜ճեալ Արեաց ի եառայոլթիլն հնազանդին։ 

Այսպես խօսելով *Նիխոր րսլոր ատենին առջև՝ կը ւլրկե միւս 
անգամ իւր պատգամալո բներն նամտկաւ Վշահան այ կողմ ե՛ն ղըրա 
կուան՜ նախարարաց հետ, և կը հրաւիրե զՎ^ահան գալ խօսել ան¬ 
ձամբ։ Վշահան էյերթայ առ Նիխոր, յա ռաջա գոյն խնդրելով պա¬ 
տանդ լապահովութիւն իւր» —Հ^օսեցաւ զաքս այսպես *Նիխոր ա– 
ռ աջի ամենայն ատենինք և լուետլ նախարարացն Հայոց և այլ ա– 
րանց որ եկեալ ^|ւն ի Վշահան այ Մամիկոնենե՝ տային փառս Աս– 
տուՆոյ, յորոյ ձեռս են սիրտբ իշխանաց, և որպես ինբն կամի՝ տալ 
բարբառել նոցա։ ^ոչեր այնուհետև վաղվաղակի Նիխոր զնոյն պատ– 
գամաւորսք զՇապոլհ խորհրդեան դպիր ե. զՄիհրվշնասպ ՚եուար– 
շացիք և գրեր նամակ առ Մամիկոնեանն Վշահան*** նաև զնախա- 
րարսն որ եկեալ եխն ի Մամիկոնենէն Վշահան այ արձակեր 
պատգամաւորս իւր, մեՆաւ պատուիրելով յան ձնե ալ նոցա վաղվա¬ 
ղակի և անյապաղ^ աՆել զՄամիկոն եանն Վշահան։*** Հասեալ պատ¬ 
գամ աւորացն *Նիխորոյ առ Մամիկոնեանն Վշահան՝ մատուցին նմա 
զնամակնք յորմե *էիտա9 թե լուեալ տեղեկացաւ Նիխոր զամենայն 
յղեալսն իւր առ նա։*** Տեղեկացեալ Նանեաւ և զայն, թե որպես 
խնդութեամր և սիրով ընկալեալ զնախարարսն մեՆարեաց *Նիխոր* 
պատմեցին ևս, թե կա1*է կ՛ութով զերթս բո խնդրէ փափագե¬ 
լով» պատգամալորբն ևս *\։իխորոյ ստիպելով հ ա լան եցո լցան էին 
նմա երթալ։ Ջուեալ այնուհետև զօր ավարին Հայոց Վշահան այ Ս*ա– 
միկոն ենի ամենայն ուխտապահ նախաբայ։օբ հանդերձ և այլ բա– 
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էւ կազմ գնգաւ, և եկեալ ի գա լառն որ կոչի Մրտազ, ի գեւզն 
զոր ՝անուանեն Նղինգ՝ գագարէ անդ ինջն և ամենայն գունդին 
որ էին ընդ նմաք և աոաջէր առ. նիխոր զփւ֊ր եկն աալ գիտել 
նմա, և ասէր ցՆիխոլ»• նթէ թուի ջեզ գալ ՝իմ 1ւ տեսանել զջեզ 
տուր անել առ իս արս աւագս \Լրիս լականաւոր տոհմաց, որ ե– 
կե ալ կա ցցեն աստ առ ի՛մ որեար, մինչև, եկեալ ես տեսից քՀ^ք* 
խօսեցեալ իմ 1ւ ջո րնգ միմեանս՝ լուիցուջ ի մ իմ ե անց զոր \քնէ ի 
գէպն թ ուի մեզ առնել։ նիխորոլ լուեալ զեկն և. զկամս խնգրոլն 
Մամիկոնենին Վ^ահանալ՝ վաղվաղակի տալր տանել ց^\ամս արականն 
տէրն էյիրակալ ներսեհն՝ զք^ազէ զԱտրպա լական Նա հապ, 1ւ քՎէրՀ– 
նամ զՀալոց հազարապետ, և գներս շապուհ զՄիհրանալ զեղրալր, 
և. զհինգ ևս այր ալլ ալագ պարսիկս։ Եւ. Մամիկոնենին Վշահան ալ 
տեսեալ զաւագորեարն զոր առաջև ալ էր նիխորոլ՝ ընգոլնէր զնո* 
սա խնգ ութեամր, և ի միասին ուրախացեալջ զալն օր՝ ի վազուն 
թողոլր զոլթեսին զնո սա առ իւր հաւատարիմ արս, սրոց հրաման 
տալր պատոլել զնոսա արժանաւորապէս և զգուշանալ* և ինջն 
չուեալ գնգաւ և. կազմ ութեամր գեալր առ *նի խոր* ՀՓարպ* 

Ղէ ՂԱ–> 
30. Վշահան մերձենալով ի գիլզն Ուր էր նիխոր՝ 1լնկոի 

հնչեցունել պատերազմի փողերը։ %իխոր կը գանգատի բերանով 
պատգամաւորի, և ընդունելով պատշաճ պատասխանը՝ կու գալ ան¬ 
ձամբ ընդ առաջ Վշահան ալ։ Շետ երկուստեք ող^ուն՝* և մեՆա բա¬ 
նա ց՝ կընգունուին Վշահան և իլրջն։ նիխոր կը գովէ 
հրապարակալ և կք արգարացունէ Հալոց ապստամրութիւնը, Պերոզխ 
վրալ գնելով մ ե ղադր ութ իւնը* — «Ս%երձեալջ ի գեւզն ուր նիխոր 
էր՝ հրամալէր Վշահան զօրուն որ ընդ նմա էին՝ վառել ըստ օրին ի 
պատրաստութեան պատերազմի* ւ»չ»յ> է ՄամիկոնենԷն 
Վշահան ալ զհր ամանն՝ պատրաստեալջ լտմենսէլեի կազմ ցուցանէքն 
նմա զանձինս։ Տալր հրաման Մամիկոնեանն Վ^ահսձն հնչեցուցանել 
զփողս պատերազմականս* 1ւ ի ս աստկութենէ փողոցն ձալնից հրն֊ 
չեալ երկիրն թնգէր* լորմէ զարհուրեալ արջ զօրուն *Նիխ"Ը"ք 
կարՆէին խաբէութեամբ ի վնասել զնոսա եկն Մամիկոնեանն Վա* 
հան, և ոչ սիրով ի նուաճումն խաղազութեան։ %իխոր առաջեալ 
ընդ առաջ նորա արս աւագս՝ տալր ասել ցնա, եթէ Ոչ ըստ կար* 
գի Աչ»եաց առնես դու զալդ, ալլ նորոգ իրօՀ. աԱ իմն ձևանան• 
լալսմհետէ ջեզ կարի զԱրեաց զկարգն պարտ է ունել և հալա* 
նել, ջան զի ի չուի՝ փողով լՄրեաց բանակ սպարապետն միալն Ա– 
րեաց իշխէ մ տանել, և ալլ ոջ զալդ համարձակութիւն ի Պարսիկս 
ոչ ոջ իշխէ առնել։ Եւ. Մամիկոնենին Վշահան ալ պատասխանի 
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ւտուեալ նիխորոլ՝ աս էր* նախ արա ղիս Մրեաց տեառն Նառալ փ 
ապա և առանց ի քէն իսկ ուսանելոլ թուի թէ և ես իսկ գիտեմ 

.ղԱրեաց աշխարհի զկարդ և. զար մանն* մի թուեսցի քեզ հաշուել 
ղիս կարի մոռացկոտ, քան ղի և ոչ բազում ինչ ամօք գնացեալ եմ 
ի ձէնջ։ ՏԼալս բանս ալսպէս ի ճեռն պատգամաւորի խօսեցեալ 
Մամիկոնենին Վ^ահանալ րնգ Նիխորոլ՝ ապա ինքն իսկ եկեալ աե– 
սանէր գնա լատևնի ժամու, վասն ղի րնգ Նագել արևուն եկն Մա– 
միկոնեանն առ նիխոր։ Ռրոյ տեսեալ գնա և զալլ նախարարսն 
զուխտակիցսն րնգ նմա% ցնեալից ուրախութեամբ բազում ժամս 
ընկալևալ ի գիրկս իւ֊ր ողջոլնէր գնա, տայր և զսղջոլե ղԱրեաց 
տեառնն Վ^աղարշու և զամենալն աւագանւոլն* մի ըստ միոջէ լա» 
նուանէ ողջունէր և զեկեալ նախարարսն Մամիկոնենին Վշահան ալ 
լոլժ սիրով, նոլնպէս և զամենալն արս գնգին, զաւագս և զկրտսերս։ 
Էլ լուեալ Մամիկոնենին Վշահան ալ զողջոլն Արեաց տեառնն և 
զողջոլն ամենեցուն գրանն աւագանւոլն՝ շնորհտկալութեամբ գոհա¬ 
նալը երկրպագելով, և խնգալից ուրախութեամբ ըն գոլն էր։ Ապա 
հրաման տալր նիխոր զամենալն արս ղօրուն Վշահան ալ ի ներքո 
թողուլ, նոլնպէս և աւագ պարսիկ որերոլ ի ներքս կալ լատենին 
հրամալէր։ Նբրև լցեալ էր ամենալն ատեանն արամբք որ ընդ 
Մամիկոնենին Վշահան ալ էին, և ալլ պարսիկ որերով^ սկսանէր խօ~ 
սել նիխոր ընդ ՎաՀաՆայ և ասէր• Աշխարհակեցութեան բնու- 
թեամբ չես կեցեալ ընդ իս* ալլ ի բազում անգամ լսելոլ լաշխալւ– 
հի մարգկանէ, ի հալոլ և ի պարսկէ, ի լալ և լիմաստուն որերոլ, 
փոբձիւ ևս ի միտ առեալ գիտացաք, ղի ի գորե պատերազմի քա– 
ջութիւն և իմաստութիւն ունիս։ ՏԼքաջութիւն ցուցեր սակաւ ա– 
րամբք, և զիմաստոլթիլն լալտնի արարեր՝ գիտելով զժամ կռուոլն 
և զտեզի տալոլ, և անվնաս զգունգն ի միջի ունելոլ, և ի միւսում 
ևս ժամու ևս գորՆոլ պատրաստ լինել և չերկնչել։*** ՏԼմտաւ ա– 
Նեալ իմ զքո ալգպիսի արարուաՆ՝ կարի ^ա^ ՛ճանաչեմ զամենալն 
պատասխանիս զոր առնելոց ես գոլ մեզ ամենալն բանի զոր լսես 
ի մէնջ* վասն ղի թէ զապստամբութենէգ քումմէ հարցանեմք, թէ 
զիարդ իշխեցեր խորհել պատասխանի տուեալ ասես, թէ չճանաչո– 
զութիւնն Պերողի բռնագատեաց զիս ւք եռան ել։*** Փանղի քաջի 
առն քան զբաղում ժամս հարանօք կեալ շատ լալ է մի օր Ն՛ա– 
նուցանել զլաւութիւն անձին և մ եռան ել։** * և արանց որ ընդ 
քեղ եղեն ւք իա բան, առ սչինչ համարեալ զմահ անձին% գիսսցին 
լիրսգ քաջաբար։ Ռրոց մեռան ի ձէն^ ի Պերողի ամբարտաւանութե– 
նէն խնդրեն աստուաՆք ղարիւնն, և որ ապրելդ կարացալք եւ ի միջի 
լինել անպարտ ք էք և անվնասք։ Որ ալժմ \\րեաց տէրն է և ա– 
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մ են ալն ա լագանին՝ զալդ ևեթ խօսին հանապազ և անմխիթար 
ողբան և տրտմինդ քիշ^լով զՊերոզի զան հա լան րարսնդ ղի կորոլս 
զինբն և զա մ են այն զԱրեաց աշխարհի զոլժ և զզօրութիւնդ և ըզ– 
թագաւորութիւն մի մեՆ և զա զատ՝ ի Նառա լութիւն ետ Հեփթա– 
ղին, լոր մ է՜ ի դառն ՆառալութենԷ Արեաց աշխարհն ղեր Նանել ոչ 
կարէ։ ք^ա|^ դու թէ հաւանեալ նոլա՜ճիս և բնիկ բո նախնեաց 
աեառն Նառա լութիւն առնեսք և որ ինչ վատթարն եղև ի մէնջ և 
ի ձէնջ՝ մոռանաս և ի բազ թողուսք զալս թէ առնես իմով միջ֊ 
նորգութեամր՝ դու աստէն ի Հալս կաս մինչև թագաւորն կնբէ և 
տալ բերել առ .բեղ հրովարտակդ և եկեալ բարեաւ առ աէրն Ա– 
րեաց՝ զամենալն որ ինչ բարի և արժան էր և՛ բում անձինդ և՛ 
որում դու կամիս՝ տալ սիրով և կամալ կա տար է՝» (Փարպ* Ղ*Ա*)ւ 

*Նիխորոլ ալս ողոբական բանից Վշահանդ ինչպէս վալևլ էր՝ 
բազում մեՆարանօբ և Նանրութեամր կու տալ պատասխանիդ զոր 
կը գնէ Փարպեցին հաւանականապէս աոնլով ի նոլն ինքն ի Վա– 
հանար գէթ ըստ իմաստին։ ՎաՀաՆ կը գովէր նախ զ^աղարշ զըրա 
կելուն համար *Նիխորոլ պէս խաղաղարար անձնդ և ապա քարելով 
ի մ էջ ապստամբսւթեան բուն պատճառներն՝ կը խնգրէ կան խ ալ 
ցուցուաՆ երեր պա լմ աններ ուն կատար ումը9 1լաղաչէ որ այնու¬ 
հետև նալուի արժանաւորութեանք և ներուի ակամալ ապստամբու- 
թեան լանցուաՆն * — հւԼուեալ Վշահան ալ զալս բանս նիխորոլ լաաե- 
նին՝ տալր պատասխանի և ասէր« Ասւ#ւքյ«.ծ#ւյ հաշտութիւն լտյնժամ 
է ընդ աշխարհիդ լորժամ զիշխանս րարեսէրս տալդ լաւաՆանօթս 
աշխարհաշենս9 որպէս և ալժմս ինձ երևի և ամենեցուն։ ՀԼտէրն 
Արեաց իմ չև է տեսեալք րալց կամ իմ տեստնեէդ եթէ տալ ինձ 
ԱստուաՆ միջնորդութեամր բո.** սակալն տես անեմ զբեզ> զոր խ «- 
զարարար և առիթ րարւոլ ալնպիսւոլ աշխարհի առաբեալ է. որ¬ 
պիսի Հալբն են9 և մեր որ աշխարհին մարդիկ եմբ։*** վասն 
Պերոզի արբալից ար բա լի րարուցն*** շատ իսկ և բալա կան էից ի բ* 
տեառն բանն և լիով ասացաՆն։ Էև ես գոհանամ զԱօւք»«ւՏ՜ւ»յ, զի զիս 
անաշխատ պահեցէբ* թէպէտ իմ էր ալգ ամենալն տրտունջ 
րոզէդ որպէս հանապազ խարէին զնա և զամենալն Արիս արբ ա^Ւ՝ 
պիտանբդ հացկատակբդ րանորսողբ• խարերալբդ շաղակրատ բ ք գար 
ին անկանէին ի մոխիրն• և ձեր տուեալ զխնգիրն՝ խնդալով ու– 
զարկեիր պարգև ելով գահ և պատիլ, և ալլոց զտունս և զկեանս 
և զմեՆութիւնս։ * * * ճԼասնորոլ րարձեալ էին լաշխարհէն Հալոց և 
կորուսեալ վաստակբ և միտբք բաջութիւնդ տոհմ ական ութի ւե և 
արդարութիւն* * * և տեառն Արեաց տեսանելով զալն ամենայն* 
լատենի ևս ալպանելով՝ ամենալն վատաց և ի կռուոլ լեւճ/ներւց 
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զԼալս ահ՜ էր օրինակ, նախ \Լսորոց, ապա լրեէոց, ապա լուՆելոց, ա– 
պա անգամալուՆաց* և որ հտցկատակաց ^ոկն էր՝ ոչ կորացեալ մտա• 
նէր ընդ գետինք նոցա խնգութիւն ևս յ թուէր այնպիսի լուրն։ 
որ մարգն էր և ամօթ՜ կտլր է սրտիք և զալնպիսի րյսնս լԱրեաց աէրարւ* 
նէն լսէր% ոչ միայն մի անգամ և երկիցս ևեթ9 ալլ թէ և տասն ան¬ 
գամ կեալր և հանապազ զեոլն է"էր՝ տասն անգամ արժանի էր մեէլա¬ 
ներ Վ^ասնորոլ և մեր զալնպիսի ձաղանաց րանս զոր ի վեր ալ աշխար¬ 
հիս եգեալ էր Արեաց տեաո֊ն՝ լուեար թ՜ԷպԷտ աՆար զմտաւ եր– 
թալ ըոա աշխարհ եչանել և կորնչեր րանզի ՜ճանաչէար զԱրեաց 
ոլժ և զբազութիլն, և չէար ալնրան լիմարր և խելացնոր ր, թէ 
մեր \Լրեաց աոաջի, թուով տարւապեալ մարզիկ, կտրեմր կալ* աԱ 
ահեալ զմտաւ, թէ եթէ լան զգա ստից զարհուրեալ գնալց եմր, 
ստուգապէս ժաաանգեմր զանուն վատոլթեանն որ կտլր ի վերալ 
մեր, թէ մարզիկ որ այնպիսի լետին և անպիտան էինք լիրաւի կո– 
րեան և անհետ եղեալ չերևին ուրեր֊—ըետրեցար նախ Նանուցա– 
նել զան ձին ս, և ապա կամ մեաանել և կամ կորնչել։ Եւ. եթէ էար 
կացեալ միաբան ր և չէար պաււակտեալր և րալրալեալր՝ Նանու– 
ցանէար եկևլոցն ի վերալ մեր, թէ արգտրև որպէս ալր եմրթ 
և կամ թէ որպէս զԱսորի։ Ել. արդ՝ մի րազմարանութեամր զերա– 
գալուր ձեր միտս ձանձրացումից, էողց և էո֊ել զօգուտս րազմաց 
և չասել անհնար է, րանզի լա ղազս մեՆի աշխարհի են րանրս իմ 
գի լա ի կամ կոբստեանք և հարկ է լիով ասել։ քէալն երիս ինչսք զոր 
ի ձեոն պաագամաւորացն գրեցի աո. րեզ շնորհեցէր մեզ գրով և 
կնրով ի թա գա լոր էն, մեզ ալն խնգիրր միայն պիտին։ ^աԱ ի^է 
պարգևր, շրեզութիւն, որ որ վաստակել մարթասցէ և տեսանիցէր, 
հալեսջիր, և ըստ իւրարանչիւր արժանաւորութեան հատուսջիր* 
և մեր բնիկ տեարր էր, և մեր ձեր րնիկ Նաո.ալր եմր* ընկալալր 
զմեզ սիրով, և Նաււալեցոլցէր խնայելով► և զլանցումն զոր ի քւքււ– 
նութենէ լան ցան ել ետուր՝ թողութիլն արարեալ շնորհեցէր մեզ» 
(Փարպ* *Լք*.)* 

37. Վ ահանալ ալս պատասխանին վրալ մեՆապէս խնդալով 
և մխիթարուելով Նիխոր՝ հրամայեց արձակել ատեանը, և լետ ան¬ 
ցուցանելս լ ալն օրն ի միասին խնջոլիւր և ուրախութեամբ՝ ի վա– 
ղիւն կքառնու զՂ^ահան աոանձինն՝ խոսել ընդ նմա ուրիշ կարևոր 
իրաց վրալ* ապա գալով լատեան ուր ժողովեալ էին Պարսից անա¬ 
գանին և նախարարր Հալոց՝ դուրս հանել տուաւ, ասէ Փարպեցին, 
Վշահան ալ հակա ոա կոր գներն, ալն է ուրացողաց դասն, էստ Փար֊ 
պեցլոլն։ Վշահան բոլոր ալն բազմութեան աո.ջև կրկնեց երեր պտլ– 
մալւեերն, զորս արգէն նամակաւ և րանիլ խնգրաՆ էր։ նիխոր 
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յետ սիրով ունկն դնելով խնդրեց ի Վահան այ զայրուձին Հայոց 
Պերոզի որդւոյն ՉԼարեհի գէմք որ կամելով թագաւորել կ՛ընդդիմա¬ 
նար զօրօբ։ Վահան յանձն կ՝առն ու ուրախութեամբ և հրաժեշտ 
կու տայ երթալ ի Գուինք որպես և Նիխոր ի դուռն առ. Վազարշ*- 
<էՆիխորոյ լուեալ ղրանս Մամիկոնենին Վահան այ՝ մեեապէս խըն– 
դալից սրտիւ ուրախացեալ ասաց առաջի ատենին* ՏԼտրտմութիւն 
մեՆ բեկման \Լրեաց աշխարհին որ եհասք և. զթանձրամաե խու¬ 
լարն որ եհաս և մ աՆեալ նստեր ի վերայ սրտիս՝ համարձակապես 
և արդար խօսբ Վահանայ փարատեալ ուրախացուցին զիս* Հրա~ 
մայետց արձակել զատեանն* Որ ինչ$ ասեք պետբ են ինձ և. Վա– 
հանալ այլ ևս բանից* խօսիմբ օր ըստ օրեք և յաւուրս բանի մի 
ուրախանամբ առ միմեանս։ Եւ այն օր հրամայեր *Նիխոր ՎաՀա– 
նայ առ նմա ուրախանալ ամենայն նախարարօբն և բովանդակ 
գնդաւն որ ընդ նմա Էին* ^տ19 զուխտ անենդսն ի Հայոց և զուրա• 
ցոզսն հանին արտաբոյ ընթրեացն ամօթալիցս։ եւ ուրախացեալբ 
այն օր ըստ օրինի մեՆապես ընթրեաց, և հրաժարեալբ ի նիխո¬ 
րս յ% դնացին հանգչել ի վանս իւրաբանչիւր։ I1 վաղիւ անդր ժողո- 
վեալ ամենայն բազմութիւն մարդկան ի հրապարակն՝ հրաման 
տայր *նիխորէ մինչդեռ ինբն առանձինն (րր՛ |Մամիկոնեանն Վա* 
հան տանել ի ներբս ի ս են և ակ։ Եւ խօոեցեալ ընդ նմա միայն ընդ 
միայն ժամս բազումս զպետս կտրևոր իրտց աշխարհին՝ գային եր~ 
կոբեան ի միասին ի տուն ատենին։ Հրաման տայր *Նիխոր ամե¬ 
նայն եկելոցն ընդ Մամիկոնենին Վահանայէ նախարարաց և ռամ– 
կացք մ տանել յատեանն առ նոսաք և ար անց պարսիկ աւագաց դալ 
առ նոսա յատեանն։ Ոայց զարսն որ զինբեանս հաւատարիմս Պարս– 
կացն կա ցո լցան էին* հրաման առեալ նուիրակացն% և ոչ ի դուրսն 
մօտել տային։ Նրկրորդեալ լատենին զնոյն բանս Մամիկոնենին Վա– 
հանայ սկսաներ միլս անգամ խօսել ընդ *Նի խորոյ և ասեր♦ Ձփա֊րա– 
բանչիւր ուրուբ խնդիր և զօգուտ դուբ որ այժմ աստ եբ։ նա¬ 
խարարդ և ազատդ և աԱբ յոստանիկ մարդկանե և յտյրուձիոյք 
"ճանաչեդք և գիտեր հատուցանել դարժանն* զոր ինչ ես և 
որ ընդ իս ուխտապահ նախարարբն են՝ խնդրեցաբ ի բեն պատ– 
գամաւորօբ և գրովբք զոր և երեկ և այսօր դեմ յանդիման խօսե– 
ցայ ընդ բեզ9 և դու հրամանաւ ամենայն աւագանւոյ գրանն գրով 
և կնբով խոստացար տալ մեզէ առանց որոյ անհնար ե Հեալ մեղ 
և Նառայութիւն առնել ձեզք այն ե հաւատոյ բրիստոնեութեան 
հաստատութիւնք մոգութեան և ատրուշանաց յաշխարհես Հա1ոց 
բարձումն ք զեկեղեցւոյ ըստ մեր կամաց զպայեառութիւն և զպաշ– 
տօնյ որ կարևոր են մեզ և հարկաւորապես պիտոյ՝ կնբով թագա» 
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լորին հաստատեա մեզ• և. ալլ զոր ինչ գրեալ է ի նամակին՝ գի* 
տես զամենալն և ոչինչ պիտ ոչ է բազմաբանել առաջի բո։ (՝այւ| 
լա զագս գահու և պատուոլ և շբեղութեան, հա լելով լիւրաբան– 
չիւր ուրուբ վաստակս՝ տաջիբ անհոգութեամբ և մի զր կիցէբ։ 
ՏԼալս ամեն ալն խօսեցեալ Մամ իկոն են ին Վշահան ալ՝ սիրով լսէր զա~ 
մենտլն *Նիխոր և ախորժելով լանձն առնոլր։ Ննդրէր *Նիխոր ի 
Վահանալ զբնիկ Հալոց զալրուձին* ^\ազմեա, տսէ, փութ՜ով և ար- 
ձակեա ի գուռն, բան զի ՀԼարեհ որդի Պերոզի ընդդիմազեալ Մրեաց 
արարուաՆի՝ գունգ գեռ կազմ է՛ ի կորուստ անձին իւրոլ և հալա* 
նելոց ընդ իլր* *էո1֊ փութա արձակել զհուլ ալրուձի, որ նախ 
բան զբո երթալն ի գուռն՝ սպաս մի մեՆ Նան ուզանի արարուաՆբգ 
առաջի թագա լորին և ամեն ալն Մրեաց։ Վաււն զի 1ւ ինձ հրաման 
ետ թ ա գա լորն վաղվաղակի ։ք տանել ի գուռն• վասն զի աստուաՆբ 
զալս իրս լս>ջող և բարերարութեամբ վճարեցինք զի ևս առաւել վա* 
ղագոլն երթամ անգր։ Եւ. ուրախացեալ նիխորոլ և Մամիկոնեանն 
Վ^ահանալ առ միմեանս ոչ բազում ինչ աւուրս՝ հրաժարեալբ ի մի- 
մեանց չու էին խաղաղոլթեամբ, *Նիխոր՝ առ թագաւորն ի դուռն, 
և զորավարն Հալոց Մամիկոնեանն ՎաՀաձ* ի Գուին* (Փարպ* 

38. ՎաՀաՆ իւրովբ գալով լեզր Երասխալ ընդ որ պարտ էր 
անցնել երթալու համար ի Գուին՝ կը գտնէ Մրտաշատու կամուրջը 
կորՆանաՆ։ Հոս Փարպեցին կը մուՆանէ գարձեալ հրաշբ։ Երբ զօր- 
բը խնդրելով անց և չկրնալով գտնելք կը փորձէ անցնել ՆանՆա– 
ղագոլն կաըՆուաՆ տեղեբէն, և հա զիլ ոմանբ ընկղմելու վտանգաւ 
կը լաջողին ելլել լալնկոլս՝ Վշահան խաչակնբելով զինբն կը նետ- 
ոլի գետը, կանցնի դիլրաւ և անվտանգ, և ապա բոլոր զօրբն 
զհետ նորա կ* անզնին իբրև ընդ ցամաբ, ինչպէս անդ ուրեմն 
Նսրալելացիբ ընդ Ցորգանան։ Ջիբ տարակոլս, թէ Վշահան, և 
փորձ զորական, գետոլն հոսանաց նշաններ էն գուշտկելով, կամ 
թերևս ըստ պատահման գտնելով հոլն մի՝ համարձակ անցալ և 
անզոլց զօրբը բնական ճանապարհաւ, զոր բարեպաշտ Փարպեցին, 
թերևս ինբն իսկ ՎաՀաՆ ընՆալեցին սբանչելեաց։ Տիարդ և իցէ% 
Վշահան կու գալ ի Գուին, և լետ մատուցանելոլ պատարագ շնոլ»- 
հակալսւթեան և բաշխելոլ առատ տուրս տզբտտաց ըստ սովորու• 
թեան՝ կը ղրկէ Հա1ո9 ալրուձին ի Գուռն ընդ հրամանատարում 
թեամբ Վ^րենալ Վ^անանդացւոլ և իւր եղյբօր Վ^ասակալ որդւոլն՝ 
Գրիգորի։ Հալ գունդը, մանաւանդ Գրիգոր, կը կռուին բաջութեամբ♦ 
ՏԼարեհ կը փախչի, ալլ բռնուելով կ՝սպանուի♦—ձՀասեալբ լեզր գե* 
տոլն (Նրասխալ), ի ժամանակի իւրոլ պղտորութեանն զկամուրջն 
Մրտաշատու գտին աւևրեալ, էր ինչ որ ի տեղեացն բնակչաց, և 
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էր ինչ որ ի սաստ կութեն է ջուրցն հոսանաց• և տարակուսեալ 
գօրքն խնդրէին տեղիս անցի, և. ոչ դտանէին, և. փորձելով ոմանց 
գրազում տեղիս% ընկղմեալք ի ջուրսն և հազիւ գտետլ անդր էն 
ելս% ապրէին։ Եւ#^ զօր ավարն Հալոց ՎաՀաՆ մերձեալ ի տեղի 
մի լեզր գետոլԼր, և տեառնագրեալ զինքն նշան ալ Հ*աչին որրոլ 
կենսատուի՝ ի ջան էր ի գետն, և. որպէս ընդ լոլժ տեղի ՆանՆաղ 
անցանէր խաղաղութեամբ ընդ ջուրսն, որ և տեղին ամենալն գրն– 
դին լինէր ճանապարհ անցից։ Եէ– ա/Ս նշան մեՆ լալտնի. 
ընդ որ և լոլժ կացացի արանց լինէր անցանել դիւրաւ ըստ կամի, 
և. ամենալն ալրևձիոլն, ի ճշմարիտ հիմնացեալ հալա տոլն քաջ զո¬ 
րավարին Հալոց Վահանալ լինէր նշան, որպէս իսրալելեան մոզս 
վրդոցն լ անց անելն իւրեանց ընդ 8 որդանան։ Եւ ապա մտեալ լոս– 
տանն ի Ղ*ուին, շնորհակա լութեան զպատարադն մատուցեալ Աււ - 
տուՆոլ, և զաղքատացն ողորմաՆութեամբ ըստ սովորութեան կատա • 
ըեալ զտուրս՝ ուրախանալին և. ինքեանք ըստ \ձստուՆոլ հաճոլիցն 
խնդալից սրսւիւ։ \Լպա կազմես» լ \)%ամիկոնենին Վշահան ալ զալրևձին 
Հալոց% արձակէր ի Ղ՝ուռն, կարդեալ զդունդն ի ձեռն Վ^րևնալ Վա - 
նանդացւոլ, ընդ որս կազմեալ արձակէր և զի*֊ր եզբօրորդի մի, ղոր¬ 
դի նահատակին Վ^ասակալ, զհրիգոր։ 8րոց հասեալ ի դուռն* եր¬ 
թ՜ ալին պատրաստութեան գորՆոլ պատերազմին, և հարեալ ի դիմի 
միմեանց գունգքն երկոքեան, մատնետլ ի պարտութիւն գունդն 
քէարեհի՝ փախստական լինէին, և բազում վիրաւորք անկե ալ լերկիէ 
կորն անէին։ Ածք. քաջացեալ հալրանման սեպուհն Մամիկոնէից 
Գրիգոր, ցուցես։ լ մեՆ քաջութիւն՝ լալտնի լինէր զօր ավարին և զօ– 
րացն ամենեցուն, և հռչա կե ալ նորա լաւութեան անուն հասանէր 
մինչև, ի թաղալորն Վ^ազարշ։ Հաւացեալ և սեպուհն վանանդացի 
Վ>րէն, գորՆ երևեցուցեալ քաջանալը։ քէարեհն փախուցեալ ի 
լեռնակողմն տեղիս ամրանալր• զոր ձերբակալ արարին և աՆին ի 
հրապարակն ալ\լ>ունի, և անդ նման անասնոլ փողոտէին լան խնալին 
(Փարպ. 

39. Ցետ սակաւուց Վշահան դումարելով գունդ մի ալրուձիոլ 
իւր հաւատարիմ նախարարներով կ*երթալ աու Վ^աղարշ, որ կ*րն– 
դունի զնա մեՆ պատուով։ 8ետ տալոլ նմա օր մի ոգի առնուլ ճա¬ 
նս* պար հոր գութեան աշխատոլթենէն՝ լաջորդ օրը կը կազմ է ժողով 
մեՆ լաւագանւոլն, և էի չեչով ինչ որ արդէն ՎաՀած լալտնաՆ էր 
բանիւ և նամակաւ ի ձեռն *Նիխորոլ կքարդարացունէ ապստամբու• 
թիւնը։ Վշահան կը պատ աս խ անէ թագաւորին, ցուցնելով թէ Հալ• 
ոց համար գլխաւոր գժգոհութեան պատճառ։ իւրեանց հալա տոլն 
դէմ բռնութիւնն էր, և թէ նոքա որ ուրացութեան համար պա* 
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աիւ և պաշտօն րնդունաՆ են՝ առհասարակ շողոքորթ՛ 1ւ անպի¬ 
տան մարդիկ ենք լ§։րոց գարշի Հալոց ռամիկն անգամ։ Ե վախ՛ճանի 
կը խնդրէ ՎաՀաէւ բառնալ ուրացութեան պատճառըք զոր կանուանէ 
խաբէութեան վաճառք թողուլ զքրիստսնէութիւնն ազատ, և պա¬ 
հանջել հաւա տարի մ Նառալութիւնք զոր պիտի չզլանան նսցա եր– 
րէք Հալք։ Վ^աղարշ գովելով Վ^ահանալ համարձակութիւնը կը 
խոստանալ կատարել Հալոց Ւ՚եդիրը*—«Ցետ սակաւ աւուրց ժողո- 
վեալ Մամիկոնենին Վ^ահանալ զալրուձին Հալոց 9 ինքն և. ամեն ալն 
ուխտակից նախ արարքն րնգ նմա% չուեալ գնալը առ թագաւորն 
Վ^աղարշք և հասեալ ի դուռն վաղվաղակի ճեպով ժամ արարեալ 
լանդիման լին էր թագաւորին և ամենալն \նրեաց աւագանւոլն։ Ա– 
Նեալ զմտալ զճանապարհորդութեանն աշխատութիւն թագաւորին 
Վ^աղարշու զՄամիկոնենին Վ^ահանալ, միալն ստէպ հարցետլ զոզ– 
ջոլն% ուրախանալրք ալլ ոչինչ աւելի քան զալն հարցանէր գնա զալն 
օր, Ել ի վ աղիւն ժողովէր զա մ են ալն աւագանի դրանն արքունի 
1ւ զալլ ամենալն բազմութիւն Մրեաց9 և չին էր խորան մեՆ լցեալ 
սաստիկ որերով։ ԵկսանԷր խօսել թագաւորն Վ^աղարշ րնգ Մամի– 
կոնենին Վ^ահանտլ* Լուաք, ասէ9 լիով զամենալն խօսեցեալսն քո 
րնգ *Նիխորոլ9 Լւ զոր ինչ պատգամաւորօք էիր ասացեալ9 և՛ զոր 
ինչ նամակաւ9 և՛ զոր ինչ գէմ լանդիման քո և նորա խօսեցեալ 
էր ընդ միմեանսք պատմեաց մեզ9 և ոչ էր քո ստեալ ի բանիցն 
զոր խօսեցեալ էր 1լ ոչ բան մի։ Պերոզի իմ եղբօրն*** եթէ ք^1ր| 
միալն էր կորուսեալ լՄրեաց՝ թեթև ինչ էր վնասն♦ Նառալ մի 
կորնչէիր9 որում թերևս փոխանակ գտանէր* բտլց նա ալն չափ ան– 
թիւ բազմութիւն լալ որերոլ կորոլս ք որոց ալսօր փոխանակ չիք9 
լետոլ ապա և զինքն կորոլս և. ղորդիս և զկանալս։ Մրդ եթէ դու 
եզեալ էիր պատճառ քո կորստեանդ և ալեչափ բազմութեանն որ 
կորետն ընդ քո ձեռն՝ դու ալսօր հարցման արժանի էիր և պա¬ 
տուհասի և չարաչար մահու• բա1$ հի ,ս1Լ է պատճառ ամենալն 
գորեոլդ և կորստեան զոր գորՆեցեր% զքեզ ընդ ալլոլ բռնսւթեան 
և վնասու պատուհասել կարի Նանր է9 և. օրէնք մեր չհրամալեն։ 
•Լալդ գորե զոր դուգ կարացեր գորՆել բազում ք խորհէին լԱրիս 
գորեել, րալց չեղեն ձեռնհաս 9 զի չկա բացին զանձինս ի մահ տալ 
ալդպէս աներկիւղ որպէս դուքդ ետուք։ Երանի՜ թէ և ալլ որերոլք 
զորս ի զուր տարալ կորոլս Պերոզ՝ կարացեալ էր առնել զալնպիսի 
քաջութիւն զոր դուքդ արարէք* թերևս ալսօր կենդանի էին իբրև 
յլձեզ և ի միջի առ մեզ\ 

«Պատասխանի տուեալ Մամիկոնենին Վշահան ալ թ ա գա լորին 
Վ^աղարշու առաջի ամենալն բազմու թեանն% ասէ♦ Եօսել աո աջի 
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ՄստուՆոյ և առաջի ձեր թագաւորտց երկայն բանիւր չէ արժան է՝ 
Եււ զա մ են ալն զխօսս մեր և. զխնգիր 1ւ զհամարձակութիւն գորՆոլՆ 
ցուցի ձեզ և ամենայն ղրանն աւագանւոլն ի ձեոն *Նիխորոլ գրով 
1ւ էլերով* զնոլն րազում անգամ ասել լերկարումն է խօսից և ձան֊ 
ձրութիւն։ *Լոր ասացէր գու գեղբօրէն ձերմէ գՊերոզԷ՝ շատ էր։ 
ՆթԷ քայլ որ լին էր ի նմանէ բռնութիւն* տամր էր արգեօր և կամ՝ 
կենօր և կամ պատուհասիս ինչ այլովէ 1՝սկ զմեզ հոգսով հարկա– 
նէիր* որում կարեաց և. վտանգի ոչ մեր նախնիքն և ոչ մեր ա– 
ո.աջի չկարացար կալ։ Եւ հանապազ բողորեալր և բողորեմր* մի 
րոնագատել զմեզ թշնամանել զոր կամաւ և խորհրգով պա տոլեր 
ոչ կտրեմր եւ ոչ սիրել* իշխանաբար չլուեալ բողորոլն մերոյ՝ կա* 
մէիր կորուսանել զմեզ։ Օրէնր մեր տերանց հրամայեն Նառայեր 
և հնազտնգ լինել որպէս Ա|քաօւ^ոյ« արգք ազէք ցուցէր տյր մի որ 
զձեր օրէնս Լկրօնս^ կատարեալ և պատուեալ է* վաստակ և. գորՆ 
ցուցեալ իցէ վասն պիտոյութեան 1ւ կամ ի կռուի։ %եր \Լրեաց զօ– 
րագլուխր բազում եղեալ են ի տեղիս տեղիս* ասասցեն զմիոյ ու¬ 
րուր ի գոցանէ զերևելի գորՆ ինչք և. վասն այնպիսի վաստակոց 
ձեր հատուցումն արարեալ է։ ՀԼգորՆս նոցա գիտեն գալառակիցր. 
նոցա և. այլ մարգիկ աշխարհին Հալոցք թէ որպիսի մարգիկ են***֊ 
ընգ որս կրտսեր շինական մարգիկ աշխարհին Հայոց հաց ղարշէին֊ 
ուտեր և կամ բնաւ մօտ իսկ երթալ աո. նոսա* + * գային խաբէու- 
թեամբ զձեր օրէնսգ ունէինյ և ըստ կամի աղտեղեալ զկրակն^ 
զձեզ առ. անմիտս ունէին։ 8աղագս որոյ համարձակապէս ձայնիւ 
բարբառով առաջի ձեր ասեմ այսօր* ի բաց բարձէր զխաբէութեան 
զվաՀառգ զտյգ յաշխարհէն Հայոց։*** Եթէ գուր ի մէնջ որպէո ի 
Նա ռայից զձեր տերանց զպատիւն խնգրէր9 զգորՆ 1ւ զվաստակ և 
զհպատակութիւնք զօգուտք զարգարմտութիւն% անղրկող մտօր զիւ– 
ր արան չի ւր մ արգո յ ըստ իւր արանչիւր վաստակոյ զարժանն Հա» 
տուցէր։ Մեր ամենեցուն այգ բան ր են և տյգ խնգիըք եթէ շնոր– 
հեալ հաստատէր զխնգիրգ զայգ ժեզք և ի Նառայրւթենէ ձերմէ 
զմեզ ի բաց 1քէա^իՔ հա***ել որպէս օրէնրն են թաղալո բաց* գրով 
1ւ կնրով զույգ մեզ հաստատուն արարէրք և ի մէնջ որպէս ի Նա– 
ռայ որերոյ գորՆ խնգրեցէր և հպաաակութիւն* 1ւ ձեր մտացի 1ւ 
ամենահայեաց ակամբ հայեցարուր յտյր և ի գորՆ նորունք և հատու– 
ցէր զարժանն» Եբր1ւ խօսեցաւ զտյս ամենայն բանս Մամիկոնեանն 
ՎաՀաՆ առաջի թագաւորին Վ^ազարշոլ 1ւ առաջի ամենայն ալա¬ 
զան ւոյ գրանն% բարձր ձայնիւ գովեցին ամեներեան և. առ լալս, 
կալան գնաք զարմացեալր ընգ իմաստութիւնն և ընգ շնորհ աջո-֊ 
ղուԹեան բանիցն որ ելանէին ի բերանոյ նորա։*** Ցայնժամ պաս– 
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տաս քսանի տուեալ թագաւորին Վ^աղարշու՝ ասէր յՄ ամիկոնեանն 
Վշահան և ցամենայն հայ նախարարսն ուխտակիցս նորա* քՀամե֊ 
նայն զոր ինչ խորհեալ է ձեր և իմացեար (ւ խօսեցաւ առաջի մեր 
ձեր ՎաՀաէւ% տուեալ եղից ի ձեզ մեր գրով և կնրով այսօր մինչև 
ցյաւիտեանս* և զգորՆ ապստամբութեանգ զոր ի բռնութենէ Պև֊ 
րոզի և ոչ ի ձեր կամաց գորեեցէր թողեալ իցէ ձեզ այսօրք և մի 
որ իշխեսցէ ի թագաւորաց որ զալս գահ ունին և կամ աԱ* 
(իշել զտյգ կամ առանձինն յիւրեանց խօսս և կամ առաջի առն 
հալոյ յալսմհետէ մինչև լալիտեան։ է*այց դուր զհպատակոլթիւնն 
զոր արժան է եառալից առ տետրս առնել հատուցեր աո~ մեզ 
լիով և կատարեցեր* *Հայս ասացեալ թագաւորին արձակեաց զա֊ 
ւոեանն* (Փարպ* *ԼԵ#)է 

40. ւագանին գիտնալով թագաւորին լօժարութիւնլւ% կը 
խնդրեն տալ Վշահան ալ Մամիկոնեան ցեղին նահապետութիւնն 
հանդերձ սպարապետութեամր։ ՀաՀաէր իմանալով զայս% հա զիլ 
կառնու լանձնք ի թախանձելոյ նոցա ստիպեալ։ Միւս նախարարաց 
ևս կը տրուի ինչ որ պատշա՛ճ էր։ Երբ ՎաՀաէր և իւրրն կու գան 
հրաժարել թագաւորէն% Վ^ազարշ կը հաբցուծէ ՎաՀաէրայ* թէ գոհ 
էր ընգունելութենէն որ եղալ նմա և իւրոցն։ ՎաՀած լետ պատ• 
շաճ շնորհակալութեանք լի իմաստութեամբ և խոնարհութեամբ կը 
խնգրէ տալ նաև ամսարականաց իւրեանց տոհմին նա հա պետ ու֊ 
թիւնը9 և կը տրուի։ \ձրերունեացը միայն կը մնալ առ ժամն։ 
\Լյսպէս կքարձակուին Վ^ահանեանր9 և հասնելով ի Լայս% կք ընղուն– 
ուին մեե ուրախութեամբ կաթողիկոս էն և ժողովրդենէնք և գալով 
ի Վ^ազարշտպատք յետ այց առնելսյ սուրբ տեղեաց% ՎաՀաէր կու 
գայ ի Գոլին որ բոլն ոստանն էր« «Ե վաղիլն խորհեալ աւագա– 
նլոյ դրան թագաւորին Վ^տղարշոԼք որ գիտէին թէ կտրի սիրով 
ախորժէ և կամի լսել և առնել խնդրեցին տալ Մամիկոնենին Վա– 
հանայ զտէրութիւն Մամ իկոն էից և զսպարապետութիւն Հայոց ք և 
թագաւորն կամ ալ և սիրով յանձն տռնոյր։ Նբրև ետնուցին Վա– 
հանայ զկամս թագաւորին՝ պատասխանի արարեալ ասէր• Ընդդի¬ 
մանալ կամացն ձերոց և հրամանին չունիմ իշխանութիւնք և յիս 
կողմն կամր ձեր և արարուաե կտրի մեե է և առա լել։ ք*տյ ց կա֊ 
մ էի թէ սակաւ մի գորե ցուցանէի և սպաս9 որով ձեզ ըոա արժա¬ 
նի հաճոյ եղեալ հայեիր ի վերայք և ապա որ ինչ թուէր ձեզ 1ւ 
կամէիր առնել առնեիր• բտյց առ այս նուագ կամ էի թէ ներէի ր 
ինձ։ Եւ. թագաւորին և ամենայն աւագանւոյն լռեցուցեալ գբանա 
Մամիկոնենին Վ^ահանայ՝ բազմեցուցանէին գնա ի գահու տէբու֊ 
թեան Մամիկոնենիցք տուեալ ցնա ըստ օրին ի նախնեաց իլրոց և. 
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զսպարապետութիւն Հալոց աշխարհին։ ՆնորհԷին 1ւ ալլոց ուխտա• 
պահ նախարարազն Հալոց իւրաշանչիլր ումեշ ի ժամուն որ ինչ 
պէտշ էին պատշա՜ճ ըսա անձին արժանաւորութեան։ Եւ. ընկալեալ 
զամենեսին թագա լորին Վ^ազարշու և ամենալե աւագանւոլն լէ սի» 
րսվ և. պատուով՝ ի հրաժեշտի կացս լցան էին երթ՜ալ խաղազոլթեամբ 
լաշխարհն Հալոց։ Եւ. ևկեալ տէրն Մամիկոնէից և սպարապետն 
Հալոց Վշահան հրաժարել ի թագաւորէն Արեաց Վ^աղարշէ և լամե• 
նալն գրանն աւագանւոլն% հարցանէր թագաւորն Վ^աղարշ գնա և 
աո էր« Վշահան ք սպարապետ Հալոց$ գոհ ես գմէնջ* շաջ կալաշ թէ 
պիտի ալլ 1ւս ինչ« ասա$ Եւ. զորավարին Հալոց Վ^ահանալ պա տաս- 
խանի տուեալ ասէր ցթագաւորն♦ ՀՀոր ինչ ձեր բարերարութիւնգ 
աո. մեզ արար% \ձստուեոլ մի ալն որ ամենեցուն արարիչ է և զա» 
մեն ալն մարդս լ կամի զրարի 1ւ զօգուտ, հնար 1ւ վալելուչ է աո. • 
նել աո. մարդ, դուշ արարէշ գալդ աՈ~ մեզ անարժան Նառալս։ 
՝$անզի զվնասն թողէշ» դահ և պատիւ տուեալ մեՆարեցէշ, մեռե– 
լոլթեան Հարուցիչ եղալշք զգլորեալ և գկորուսեալ աշխարհ մի գը– 
տեալ կանդնեցէշ։ I՝ալց որովհետև հարցէշ և համարձակեցուցէշ 
դարդարն ասել, որպէս եզէշ աստուաՆարյսր կենդանացուցիչ մեռե– 
լոլթեան իմոլ, և լարուցեալ զիս ի միջի արարէշ կամէի թէ զրո» 
վանդակ անձնս լարուցեալ էր և ոչ գկէսս, վաոն գի զկէսս մեուեալ 
տես անեմ դեռ.։ Եւ. թագա լորին Վազարշու հարցեալ ասէր» 
լալտնապէս Նանո մեզ զպէտս բանիդ գի գիտասցուշ։ Եւ. սպարա¬ 
պետն Հալոց ՎաՀաե ասէ• Տփ թէ հնար էր շնորհել ձեզ զտանու- 
տէրութիլնն *\ամս արականին* ապա բովան դա կա պէս շնորհեալ ի 
ձէնջ տեսանէի զմեռելոլթիւն ամենալե անդամոցս կենդանացեալ։ 
Եւ֊ թադաւորին Վ^աղարշու պատասխանի արարեալ սպարապետին 
ասէր« Ցագագս ոչ կարի տրտմեցուցանելոլ գշեզ ի ժամուս, և դար» 
ձևալ վասն գի նախ և աոաջին, զալդ պարգև խնդրեցեր ի մէնջ* 
եղիցի վասն շո տուեալ գտէրութիւե ^\ամսարականին։ Եււ^ լազադս 
տէրութեանն \1րՆրունւոլն, թող վալր մի մարզիկն որ ի տոհմէն 
են՝ սպաս ինչ արժանաւորապէս ցուցցեն առ. մեզ$ և վաստակս ինչ 
լօգուտ \ձրեաց վաստակեսցեն, հալեսցսւշ ապա և մեշ լարժանն. 
բալց դու ալժմու ի մէնջ պարգևիդ դոհ լեր, և ջանա ամենալն 
ուժով տիրասէր լինել լալս։է հետ է և արդարամիտ և աշխարհաշէն, 
և երթ բարեաւ ի շս րնտանիս և լաշխարհն է և հասելոլ երբէշ ի 
մէնջ հրամանի կազմ կաց և պատրաստ։ հրաժարեալ թաղալո» 
րին Վ,ազարշու զսպարապետն Յ^սլոց գտէրն Մամիկոնէից քՎա հան 
և գա մ են ալն նախարարս Հալոց* արձակէր խաղաղութեամբ։ \*բրև 
գտ1ր զօր ավարն Հալոց ՎաՀան լաշխարհա Հալոց* րնդ առաջ ելա֊ 
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նէր նմա սուրբ ալրն 1Նւաքււծ՜#ւյ կաթողիկոսն Յոհան պատ ուա կան 
նշան ալ որով լուղարկեացն իսկ ի դուռն զամենեսեանյ և 
ող^ունեալ գնա և զա մ են ալն նախարարս որ ընդ նմա և զամենալն 
բազմութիւն զօրուն օրհն ութեան համբուրիւ՝ ասէր ուրախալից 
սրտիլ» Յնեասցե անձն իմ ի Տեր է զի զճգնեալ եկեղեցւոլ ի*֊րպ 
Հնջեաց զքիրտն որ վասն անուանն քրիստոսի բրտնեցանք հանգոլց 
զաշխտտութիւննք սրբևաց զազա զինուցնք լուաց զոդիս հաւատար- 
մաց9 և. զդեցոլց ամենեցուն հանդերձ փրկութեան և պատմու՛ճան 
ուրախութեանք որպես փեսալից եդ պսակս ք և. որպես հարսն ար բալ– 
ութեան իւրոլ զարդարեաց զար դու է Մսացեալ զալս ամենալն սրբոլ 
կաթողիկոսին՝ օրհնեաց զամենեսեանէ Նախ գալին ի բազարն Վա– 
ղարշապատ 9 և ըստ սովորութեան իւրում սպարապետն Հալոց Վա– 
հան ուխտակից նախարարօբն որ ընդ նմա եթ*% կալին անդ ա– 
ւուրսք կատարեին զուխտս և զնուերս ի սուրբ եկե զեցւոֆն կա թո» 
զիկեիէ ն ապա լիւրաբանչիւր տեղիս նահատակելոց կուսանաց9 և 
հոգացեալ զպետս դարմանոլ աղբատացն՝ դալին միաբան*» * ուրախ 
լինեին զուարճացեալբ աո. զորավարին Հալոց տեառն ՄամիկոնԷից 
Վշահան ալ և առ. միմեանս♦ և. կացեալ անդ աւուրս% ապա չուեալ 
զորավարին Հալոց դալր մ տաներ ամենալն Հալոց զօրուն բազմու» 
թեամբն ի բուն ոստանն Հալոց ի Ղ*ուին*։ (Փարպ* ^Լէ*)ւ 

41» 3 ետ ոչ բազում աւուրց դալստեանն Վշահան ալ ի Հալս9 
ինչպես կը թուի* Անդեկան ոմն ալր զդօն կու դալ իբրև մարզպանք 
որ տեսնելով Վ^ահանալ իմ աստ ութի ւնն լամենալնիք սիրեց զնա9 և 
շատ անդամ դովութեամբ կը լիզեր զ՝Լահան ի թուղթս իւր աո. 
աւադանին Պարսից և աո. Վ^աղարշ։ Աւ^ա 1^րք^էԱԼ նորա ի գուռն՝ 
խրատ տուաւ թագալսրին% զնոլն ինչն զՎ^ահան կարգել մարզպան 
Հալոց9 և եցոլց9 թե որչափ օգտակար լինելոց է ալս թե ՀաէոՏ 
ւոերութեան։ Հաճոլ թուեցաւ թագա լորին և աւադանւոլն խոր» 
հուրդն \\նդեկանալ9 և Վշահան կարդեցալ հրովարտակալ մարզպան 
Հալոց փոխանակ \\նդեկանալ9 լան պատ ում ուրախութիւն Հալոցք 
ինչպես համաՈ-օտիւ բալց գեղեցիկ կը պատմէ Փարպեցին*— հւՅալն» 
ժամ դալ լերկիրս Հալոց մարզպան որում անուն էք Մնդեկանք ալր 
մտադիր9 որ գիտեր որէ9զ^րԷ զիմաստունն լան մ տ են և զլաւն ի վատ- 
թարեն։ Տեսեալ նորա օր Ըստ °րե զաստուաՆատուր իմաստուն 
աջողոլթիւնս9 որ բնակեալ եթ* ի զօր ավարին Հալոց տեառն Մամի– 
կոնեից մահանալ՝ զարմանալր ի միտս իւր ի եաեուկ* սիրեր զ1Հա֊ 
հան և ի դուռն ամենալն աւադանւոլն եանուցանէրէ Տալր դիտել 
և թագա լորին Վ^աղարշու լիսվ զամենալն։ Նանապարհորդեալ և 
ինբն ի դուռնն՝ խօսեր ընդ թադաւորին առաջի ամենալն աւագա - 
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նւոլն |Ո|քք զարմանալով։ *** Համարձակեմ, ասեք առձեր ասեր 
լալտնապես, թե աւելի է ձեզ և. անդեպ ալլ մարզպան կա զուզա՜֊ 
նել։ ՝$անզի ալլ մարզպան որ երթալ լաշխարհն Լալոզ% նախ և. ա– 
ռաջին զալն խրատ չունի զոր տլրն ալն ունի>••• Եւ գարձեալ օ– 
տար մարզպան որ երթալ լաշխարհն Հալոզ, քանզի աշխարհն մեՆ– 
ե% լամս երկուս և. երիս հազիս կարէ ՛ճանաչել զիրս աշխարհին ր 
զգիւրն և զդժուարնք ապա զմարդիկ աշխարհին ք զլաւսն և. զվաա– 
թարսն ք զ անպիտանս և. զպիտանիսք և. վարելով ըստ անգիտու– 
թևան խաււն ի խուուն՝ ոգւոզ շատ Նանր քինի։ Նսկ նա, զի բնիկ 
լաշխարհկն ե* զամենեսեան լականե ճանաչեմ և պլաւն աո. լալն 
ունի, ե զանպիտանս առ. լետինս։ Աոալել ևս* մարզպանն պարսիկ– 
որ երթալ լաշխարհն՚ կնաւ երթալ և որգլովբ, դրամբ և սիրելեօք, 
Նառալիլք և աղախնեօք, և. ալն ամենեքետն եթե քԱքէաւյ տեառՆ՝ 
զոոճիկ ուտեն% չեն սակալ Նախք, և եթե զաշխարհին ուտեն* շատ 
վտանգ հա սան ե աշխարհին մարգկանէ նա թե ւի^ի% ք|ււքւ տանն 
հա մբար ուտեք և. զամենալն լարքունի գանձ համարի, ևւ արքունի 
իրւսզ օգուտ լինի։*** Եւ լուեալ զալս ամենալն բանս լ\)Ֆգե կանաչ 
թագաւոլէին և ամենալն գրանն աւագանւոլն* հաճեալ մեՆաւ դո– 
վութեամբ առ լալս կալան զԱնդեկան, որպես Ղա1ք* տիրասեր ե. աշ¬ 
խարհաշեն։ Վ^աղվաղակի հրամալեր թագա լորն Վ^աղարշ միաբանոլ– 
թեամբ ամենալն աւագանւոլն գրանն ե \Լրեազ* հրովարտակ առնեչ՝ 
ի Հալս, և զտկրն Մամիկոնենիզ զզօրավարն Հա լոզ Վշահան մարզպան 
ի վերալ աշխարհին Հա լոզ կարգել։ Ւերեալ զհրովար տակ մ արզպանու֊ 
թեանն տալին ցՎաՀա2ք; և մարզպան ի վերալ աշխարհին Հալոլյ 
կարգեալ հաստատեին գնա։ Եւ#^ Վ ահան ընկալեալ զհրովար տակ 
մարզպանոլթեանն ի ձեռազ դեսպանին, թեպետ ե զխանտաՆու– 
թիւն հալ մարգկանն ճանաչելով Նանրանալր ընդ իրսն* ալլ սա֊ 
կալն և ոչ ընդդիմանալ հրամանի թադաւորին էշխեր ե. անհնա¬ 
զանդ լինել։ Աո.եալ զհրովարտակն* խնդրեր վաղվաղակի անդրուար*֊ 
երթալ ի տունն Առտուծո/է Եւ լուեալ զալս մարգկանն որ ի քա¬ 
ղաքին, գրոհ տուեալ առ հասարակ ամենալն մարդոլ, նախարա– 
րազ և ազատազ, ոստանկազ և ռամկազ, արանզ և կանանզ, Ներուչ 
և տղա լոզ, ալլ և հարսանզ անգամ լառ ագաստազ, մոռազեալ առ 
վալր մի առ խնդին զամօթ հարսնութեանն՝ դիմեալ ընթանա լին 
լեկեղեզին։ Ոչ բաւեալ ընդունել զամենեսին տանն (ևւաօւէու^ լնուին 
արտաքոլ սրահք եկեզեզլոլն ե փողոզք և ամենալն տեղիք հրա– 
պարակազն չուր ջան ակի։ Եւ էր ալն օր անլագ խնդութիւն և ան¬ 
սպառ ուրախութիւն աստուաՆասեր բարեսիրազն և ողջախորհուրդ 
մ տազ լաւահալեզազ, և սուգ թախՆալիզ և տրտմ ոլթիւն անմխի֊– 
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թար՝ խօթամտացն և խարգախաց։ Եւ. սրբոլ կաթ՜ողիկոսին Հալոց 
Ցովհաննոլ տեսեալ զանկալէծելի ալետաւոր ութի լեն շնորհեալ յՕ»օ– 
տուծոլ՝ ցնծալից սրտիւ տալլւ սաղմոսել ի ժամուն« 8եկեղեցիս օր– 
հնեցէբ քԱււաօւա^է եւ զՏէր լազբերացն Նսրալելի. և կարգացմունս 
հրամալէր զտեղի ելիցն Նսրալելի ի ծառալութենէն Փարաւոնի, 1ւ 
ի Փ՝ագաւորութենԷն ցրնթերցոլածն՝ ուր թագաւորեցոլց *Նաւիթ 
պորգին իւր զԱողոմոնֆ։ 

4Տ, (էստ Փարպեցւոլն՝ Ցոհան Մանգակունի որ կաթողիկոս 
փք ժամանակին՝ ալս աութիւ. խօսեցաւ ճառ., որոլ օրինակն կալ ի 
Վախճանի պատմութեան Փարպեցւոլն, մեյ> կը թո ղուեր, ի– 
վւրև. ոչ արժանիյ թէ ըստ Աղուին ե– թ& ըստ մտացն, անուան 
Մանգակունւոլն, որ եթէ ոչ աշակերտակից՝ գէթ մօտ էր ժամա– 
նակաւ. թարգմանչաց։ ճառն է ոչ լորգորակ, ոչ գովեստ, ոչ շնոր- 
–հակալութիլն։ Ջիր ի նմա ամենևին ոչ ակնարկութիւն վերջին 
յտջոզ ելից, լորմէ թելագրեալ խօսի ատենաբանն ք ոչ լիշատակու– 
թիլն Վշահան ալ անձին և վաստակոց, և ոչ լիշատակութիւն տիրող 
իշխան ութ եան շնորհաց, պարագաներ՝ զորս ակնարկել հարկ էր և 
Վալել* ալլ է հասարակաց տեղի 0» ^րոյ պատմական գիպաց ինչ, 
որ չունին ամենևին պատշաճութիւն օր ուտն նիւթոլն։ ՄիթԷ ալն* 
չափ հեռթ էր Յոհան լոճոլ և ի ճարտարմտութենէ աշակերտակցին 
կամ գէթ ժամանակակցին իւրոլ նզնկալ, որ ունի ըստ ամենալնի 
յոլն հտրց երևելիներուն, խարողի, Նիւսացւոլն, Ոսկեբերանի և 
ալլոց կատարեալ նկարագիրը։ *Լսոլն կարծիս կը թուի թէ ունէր 
և հրատարակիչ Փարպեցւոլն, որ կամելով արդարացոլնել զՄ ան դա¬ 
կուն ին՝ ասէ ի ծան օ թութ եան, էջ 548* ւԳուցէ ըստ ճեպ ի ճեպոլ 
և լանպատրաստից խօսից հալրապետին գրեալ է ճառդ, լորում 
ընդ բաղում վտլելուչ և պատշաճ իմաստից՝ են և անլարմար բանը, 
լաւագոլն օրինակօյ* ուղղելի*։ Ւալց ալս պատճառ չթուիր բանա• 
ւոր։ Նթէ չ լին էր վկալութիլն Փարպեցւոլն, որ կ՚ընծալէ զճառն 
Տովհաննու, և կապակցութիւնն չէր ալնպէս սերտ ընդ պատմու• 
թեան Փարպեցւոլն՝ մարթ էր թերևս համարել զալն լետնագոլն 
ժամանակի և գրչի գործ, ալսինբն առանց պատրաստութեան 
խօսուած ի Մ անգակունւոլն, և լետոլ լալլմէ լօրինուած ըստ մտացն։ 
Ուստի եթէ գրուածն է, ինչ։գէս հաւանական է, նորին իսկ 8ով– 
հաննու՝ զարմանալի նշան է արագ խանգարման 1ւ մատենագրա¬ 
կան հանճարոլ և՛ լեղուին թարգմանչաց ալնպէս ի սուղ ժամա¬ 
նակի, ալն է ի ժամանակի էըր երեսուն կամ րաոասուն ամաց 
(440—485)։ 

43, Փարպեցւոլն մատեանն, որում հետևեցայ* իբրև գլխաւոր 
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աղբեր երկու, մեն՛ ապստամբութետնց, աքն է 1Լարգանտնց և Վա– 
հանայ՝ ունի իբր երեսուն և. հինգ կամ քառասուն ամաց |էււօՀւօ^ 
գառն ժամանակնեբու գորհեր, (°րս գլխաւոր գ^րՆիչ և առաջնորդ 
է Մամիկոնեան ցեղն։ *\ը համարձակինք կոձկէ զՓարպեցին հաւա* 
տարիմ պատմիչ, որ երկրորդ: մասին9 ալն է– Վշահան այ պատմում 
թեան ժամանակակից՝ իրիք ֆըէք* ականատես ևս է, և այն ու. մա֊ 
նաւանդ է վստահութեան արժանիք զի կուղզէ զպատմութիւն իւր 
առ նոյն ինքն Վշահան, երկրորգ ապստամբուիՒեան գիւցադն, որոք 
և հրամանաւ ասէ թէ գրեց, ինչպէս հավատալի է։ նան սակայն 
երկ ու. կէտեր» որ յիրաւի կու տան տեղի կաօկանանաց անաչառ և 
լուսաւորեալ ընթ՛երցողին• նախ* հրաշալիք, սրոց ուրեք ուրեք կսւ֊ 
տ այ մուտ պատմիչն• երկրորդ՝ ^աո–Հ* կամ բանագնացութիւնք^ 
զորոց բուն պատճէնն կամ զօրինակն կը թուի տալ Փարպեցին* 
\յ*ռաֆնոյն համար կ*արդարացունենք գնա, խորհելով ժամանակին 
ոգին, որ սովոր էր նորանշան գիպուաեներ, որոց պատճառն անյայա 
էր՝ ըևՆայել վերին իրիք զօրութեան, ոգի՝ յոր մ էտ էր "ձ ԿԱ՛–– 
ղս»Ն Փարպեցին միայն, աԱև գիւցադն իսկ նորա, կորովի և՛ ուժով 
և՛ մտօք։ Նսկ երկրորդին, այն է նամ ակն ե բու. և ատենաբանու֊ 
թեանց համար գիտենք, թէ քան զՓարպեցին շատ աւելի հաւա֊ 
տարիմ հին պատմիչք փորձահ են գնել պատմութեան գլխաւոլր 
անձանց բերանը ճառեր, և ընհայել նոցա ատենախօսի կերպարան* 
հալական ստուգութիւն կրնայ մատուցուիլ բանագնացութեանց որ 
գրով կամ նամակաւ եղան են։ Հանդերձ այսու չէ հնար աւելաբա– 
նութ եան գոյն չտեսնել այս մասերուն մ էջ, մանաւանգ որ կամ^ 
գովեստ են Վ^ահանայ և նորայոցն քաջութեան, և կամ իբր թե* 
տՀ ոսչաո. պարսաւ երևելի հակառակորդի, ինչպէս Պերոպի վըաք 
գառն և կհու մեզագրութիւնն, զոր կը գնէ Փարպեցին ի բերան՝ 
նիխորոյ և այլոց, նա քաջորդին իսկ Պերոզի* Վ^տղարշու։ Հանդերձ 
այս ամենայն թերութետմբք, որ չեն մեՆ րոտ մեզ պատ ուա կան 
պատմիչ է Փարպեցին։ Առակ Փարպեցւոյն, ՆղիշԷիւ միայն՝ ան ^նար 
էր մեզ եթէ ոչ բոլորովին ստոյգ, գէթ հաւանական դատաստան 
կազմեք վարդանանց ինքնին առեղեուաեոյ պատմութեան վրայ։ 

Ջենք կարեեր թէ զգայուն ընթերցտղք մեղադրեն զմեզ, որ 
այեպէս երկայն և մանր առինք երկու ա պս տամբութ եան ց, Վար– 
գանայ և 1\%ահանայ պատմութիլնն, որ է արդարև տխուր ժամանա֊ 
կի, մինչ տկար բայց մեՆարոյ Հայն, թոՂ ք<–ք ադատսւթեան կա– 
բուստը՝ կողբար ոչ միայն անհնարին վիշտը զոր կը կըէը 0*ր*«ր– 
նեան հարստութեան մոլեռանդ բռնութենէն, 1ՈԸՈ1 ի հ՜ուզակն 
ինկահ էր տչօք բացօք, այլ և այն պատճառաւ զիւր ներքին երկ֊ 
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պառակութիւնն։ Փար պե ցին կալանդ է մեզ մեր պատմութ եան ալս 
ողբալի մասն ալնպէս* որ անհնար է զգալուն ընթերցողին չհեղուլ 
արտասուաց կաթ իլնևր։ Փառաւոր նախարարութիւն% լանգարձ օսւա– 
րոլթեան, պատոլական զինուորութիւն՝ նշալակ անթիւ վտանգնե– 
րուք կանալը, արդարև փափկասսւնբ ըստ ԵղիշԷի՝ ի լետին կարո• 
աութեանք տխեղծ մանկտի՝ ընդ խնամով անխնամ մարց« սրան չեչի 
հովիւ՝ սրտառուչ ի գլուխ հօտին—զալս ամևնալն զոր հաղիւ բա¬ 
լա կան էր պատմել Ս՝եղուն ատաիկեցի՝ կը պատմէ մեզ Փարպեցին 
ալնպէս խանդակաթ։ ԵթԷ մեր բովանդակ պատմութիւնն համեմա¬ 
տենք մարմնոլ Վարդանալ և Վահան ալ պատմութիւնն է ալն 
մարմնոլն սիրտը։ 

ՎԵՐՏ* 
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ԴԱ1ԻՒ» Ս. Հ ալր լանտէրնչութեան։ Մատենագրական 

շարժումն •»«•««««• եր* 5 

(՝♦ \Լօ.աջին նահ ատակոլթիւն Հալոց։ Գորեր 

Վ^արգանալ • • •    112 

^ԼՈԻԻ1 I** \Լնցք որ զկնի »•«««»»•« » 169 

<յ%ԼՈ1՝1Ս 0** Երկրորդ նահաաակութիւն Հալոց։ ՝8ա^/ււ– 

թէւնր ՎաՀաՆա|« ♦ ♦♦♦•♦ 9 213 
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Վ.ՐՒՊԱԿՔ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 

ՄԱՍՆ Ա. 

եէ 
1 

տող 
7 ըստ մեր ընթերցիր ըոտ մեզ 

12 15 պատանը 9 տապանը 
45 8 նոր ստոլգ 9 ստոլգ 
63 33 օր 9 որ 
68 1 Ս*րմենոլ 9 \ԼրմենԷոլ 
» 25 մտրակ 9 մտրուՏլ 
80 18 նոլն 9 1ո1ն 
95 26 նոլն 9 ի նոլն 

101 20 ետ 9 լետ 
104 23 զկազմու. թիլն 9 զրազմոսթէւն 
126 (Այս էջին առաջին երկու տողերը կարդա երրորդ - 

126 1 
չորրորդ տողեր էն ետքը)* 
Ղ>տխ,.. Հւինուէէ ընթերցիր *նախ... \»ԷնոսԷԷ 

127 31 Վ^ակարշակ 9 Վ^աղարշակ 
156 3 հրաժարելով 9 հրաժարելով 
162 4 Ցույլագս 9 (հ*որ* լա զագս 
163 27 կսպաննկ 9 կսպաննկ զմալրն 
171 33 է շեորհակալո^թեան 9 է շնորհակալոլթ-իւն 
182 3 եկան 9 եզան 
185 5 կաթոզիկսի 9 կաթոզփկոսէ 
188 21 որպիս 9 որպքւսթ 
196 36 ^որենալլեն 9 է*որենացին 
198 29 մոլոր 9 մոլար 
199 34 V* որենաըւ.ոլե 9 է խորենացւոլն 
207 35 ո.ափարակ 9 տափարակ 
209 23 արո 9 արս 

» 28 կոչեն 9 կոչէն 

0ւցւէ՚ւ26շ1 Ե՝յ ևոՕՕՉԼՋ 



Էջ տող 
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222 36 9ևՂ ընթերցիր 9նզե 
223 7 Նսմայելա ի Նսմայեյացի 
235 13 թէ ու » թէ դու. 
245 39 ետյ » յետ 
248 11 ի զա լա կա յ ի զաւակացն 
256 20 Վանձ ահագն » անձ Վ^ահագն 
258 1 համ ար էր ցան համարեցաւ 
261 32 րամակեալ րամահեալ 
265 36 պատ մութեանը պա տմ ութեան 
269 38 ա զգայեին ազգայինն 
272 5 հայկական հայական 
273 36 էն մին 
277 

էջ. 

22 

՛տող 

սռ^Ա6տ6ոէ 

Ս*ԱՍՆ ք*. 

սսջտօոէ 

11 23 արէւնական ընթերցիր արէւնահան 
» 30 արիւնականր արիւնտհանր 
14 9 զպատի՜ճն զպատիժն 
78 11 Հրւոմայևցւոյն 1) Հո.ոմ այեցւոցն 
86 1 մինչև » մինչ 

118 17 զմմրէկ 5> զմրրիկ 
131 27 «Հալն » Օտրաբոն լաս1րլնք էՀաքե 
140 10 վտանգի 1» ի վտանգի 
156 14 (հը թ"Վ Ֆ (կը թուի թե 
161 16 մինչև )) մինչ 
170 39 մարդկանց » մտրգկան 
185 13 հա1 կաէ 
193 9 Հրահատ 3*. Հրահատ 0*« 

194 4 կը խնդրեին 1> կը խնդրեն 
» 27 ինչպէս » մինչև 

195 3 արժան » արժանի 
» 20 աոնլոլ առնելոյ 

202 1 Ան րշականեաց Արշակունեաց 
223 7 ի խարս ի խորս 
268 9 գրութիւնը » տեսուքժիւնր 
271 3 ի մի մեհենին ի մեհենին 
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էշ տող 
273 36 նորա Ընթերցիր նովաւ. 

274 3 Լեւ այ լուր) Ո՜րպիսի » Որպիսի՜ 

ՄԱՍՆ Գ. 

էլ տող 
14 26 ալն Ընթերցիր ալն է 
30 9 է մի մէ է 
» 27 բուն » զբուն 
74 38 Յալնպիսում » աճալնպիսույէ 

116 23 ասպարիզի » աս պար ի գին 
119 11 Լամազտսպուհու. » Համազասպուհւոլ 
154 29 զահէ » գահի հարեալ 
196 35 ալրին». - 0ուրենտլ » ալրին• լ\)ու.րենալ 
209 26 Սա ակալ X) Ս ահակալ 
212 15 ոչ չենբլ I) զոր չենբ 
242 8 պատին. ի պատիւ. 

255 36 մինչև » մինչ 
266 7 ալդ » արդ 
276 29 «վ ով որ 
299 13 որդի որդիք 
354 1 է է նի վաղուց էին ի վաղուց 
370 32 հոգևոր հոգևորի 
376 20 հևտակազօր » հևտևակազօր 
381 13 պատմ ութ երան պատմ ութիւնը 

ՄԱՍՆ Գ. 

էշ տող 
73 18 խաղցրախօս ընթերցիր բագյցրախօս 
74 24 բա19 ի » բաց ի 
79 19 լէ ւհևր չեն լիշեր 
82 32 ձեռն )> ձեո.բ 
83 19 Հալս » ի Լալս 
85 25 ալն և 1) աււ և 
91 1 ի պատանին » ի տապանին 

107 5 բանի 1) բոնի 
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141 21 սուրբն բահանալէցն 
156 6 ընդունենք 
160 28 բարեկամներն ք Վ^ւաց 

161 30 ախորժակսւթ՚եամբ 
176 9 բերեց 
217 28 («I արպ* ՝Ծ&.) 

ըե^երցիր սուրբ բահանալէբն 
» ընդունենք 
» բարեկամներն։ ԿԿ 

լարաբերութէւնը Վ>րաց 
)» ախորժութեամբ 
» բերելով 
ւ (Փարպ* 
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